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نظر سنجی و سقوط جمهوری اسالمی
شهاب بهرامی

حدود  زمانه”  “رادیو  سنجی  نظر  آخرین  طبق 
معتقد هستند  پاسخ دهندگان  از  هفتاد درصد 
بخش  است.  سقوط  حال  در  اسالمی  جمهوری 
می  زندگی  ایران  در  شوندگان  پرسش  بیشتر 

کنند.

این در حالی است که جمهوری اسالمی با ژستی 
اقتدارگرایانه برای جهانیان کرکری می خواند 
داخل شدت  در  را  هایش  موج سرکوبگری  و 

می بخشد. 



مردم ایران در روز روشن می بینند که جمهوری 
اسالمی در تله مبارزات و اعتراضات وسیع مردم 
گرفتار شده و برای همین گله های سرکوبگرش 
را به سوی زنان، دادخواهان و بقیه آزادیخواهان 
گسیل داشته است. رژیم مرگ منحوس خویش 
را می بیند و برای فرار از آن تقال می کند. اما 
این اعتراضات و مبارزات مردم است که هزار 
بار برای این رژیم درنده خو خطرناک تر شده 

است. 

را  اعتراضاتشان  و  بینند  می  را  این  هم  مردم 
گسترده تر می کنند. مردم می بینند که علیرغم 
تروریست  دیپلماتهای  رژیم،  های  خوانی  رجز 
می  زندان  به  بلژیک  و  در سوئد  آدمکشش  و 



افتند. مردم می بینند که اصوال حکومتی و دولتی 
وجود ندارد تا نیازهای ابتدائی و حداقل زندگی 
را برآورده کند. گرانی مسکن و معیشت سر به 
نهاد و موسسه دولتی  آسمان می ساید و هیچ 
کار نمی کند. رژیم، به اعتراف بسیاری از دست 
اندرکارانش بجز روی دستگاه سرکوبش، کنترل 
روی هیچ چیزی ندارد. نه برنامه ای و نه افقی 
ندارد.  مردم  زندگی  در  بهبود  ای  ذره  برای 
اند. مردم هم دارند  خودشان می دانند رفتنی 

این رفتن را تسریع می کنند.
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حکومت کرونایی یعنی این!
کاظم نیکخواه

با اوج گرفتن دوباره کرونا در ایران، شمار مبتالیان 
به این بیماری طی شبانه روز اخیر پنج رقمی شد. 
طی ٢4 ساعت گذشته، 41 بیمار مبتال به کووید 
از دست دادند. بر اساس گزارش  جان خود را 
وزارت بهداشت، روز گذشته 1۵۳۳ نفر بخاطر 
کرونا بستری شده اند که از این میان یک هزار و 
۳۹ تن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
بستری هستند. موج هفتم کرونا در ایران در حال 
گسترش است. اکنون “۵۷ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، 1۹۹  در وضعیت  قرمز، ۸۶ شهرستان 
شهرستان در وضعیت زرد و 10۶ شهرستان در 



وضعیت آبی” قرار دارند.

مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
افزایش  به  رو  روند  بر  تأکید  با  تهران  پزشکی 
زیرسویه “بی اِی ۵” امیکرون و با اشاره به مراسم 
ماه محرم گفته است که اگر “اقدامات عاجل” 
نکنیم، “شرایط موج هفتم با شش موج قبلی متفاوت 

خواهد بود.”

بار؛  فاجعه  وضعیت  این  گرفتن  نظر  در  با  حال 
میراحمدی،  مجید  چیست؟  حکومت  سیاست 
رئیس کمیته حکومتی موسوم به “کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا” روز 
گذشته گفت “مراسم های عزاداری ماه محرم حتی 

در مکان های سربسته نیز برگزار خواهد شد”. 



جان  کردن  ارزش  بی  اینهمه  از  انسان  براستی 
انسانها  منفجر می شود. می خواهند شمار بیشتری 
را به خیال خود به بهشت بفرستند! با خونسردی 
تمام دکان محرم و عاشورایشان را برپا می کنند 
و انسانهای مغزشویی شده و فریب خورده را به 
کشتارگاه می فرستند. این فقط سینه زنان نادان 
نیستند که با این سیاست قربانی می شوند بلکه 
با این اقدامات، شدت شیوع کرونا را افزایش می 

دهند. نابود باد حکومت کرونایی!
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کذب اقتصادی یا اقتصاد کاذب  
سینا پدرام

وزیر اقتصاد ایران مدعی “رشد ۵۸0 درصدی” 
وصول درآمدهای صادرات نفت شد. 

شنیده  جایی  کذایی  وزیر  این  میرسد  نظر  به 
است که وزیر تبلیغات هیتلر گفته بود که دروغ 
تر  راحت  باورکردنش  باشد،  بزرگتر  هرچه 
است. غافل از اینکه گوبلز این را در اوج قدرت 
نازیستها بیان کرده بود. نه در روزهای احتضار 
رژیمش. تمامی آمار و ارقام خالف ادعای این 
دالل “اقتصادان” را به ما نشان میدهند. روسیه 
خرید  و  است  کرده  تخته  را  ایران  نفت  بازار 



ایران توسط چین کاهش قابل محسوسی  نفت 
داشته است. 

درآمدهای  وصول  شدن  برابر  هفت  ادعای 
نفت، در حالی که صادرات نفت ایران کاهش 
چشمگیری داشته است، باور نکردنی است. ولی 
ایشان که عضو هیئت “علمی” دانشکده اقتصاد 
هم  قبال  هستند،  نیز  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
مدعی بود که تورم در حال پایین آمدن است. 
درست موقعی که گرانی و تورم قیمتها  زندگی 

شهروندان را به نابودی کشانده است. 

در ادبیات عامیانه انگلیس به این رنگ کردن 
گنجشک و فروش آن به جای قناری اصطالحا 
میگویند فروختن یخ به اسکیموها. زرنگی بسیار 



می خواهد. و حماقتی از آن بیشتر. باید به این 
مآبانه  دلقک  ادعاهای  که  کرد  جناب گوشزد 
در اقتصاد جاری کشوری در حال غلیان مانند 
ایران، نه باعث خنده حضار که مایه خشم مردم 

و سقوط رژیم ایشان خواهد شد. 

قطعا هیچ اقتصادی را با آمار و ارقام دروغ نه 
میتوان جدی گرفت.  نه  و  اداره کرد  توان  مي 
فقط در سیرک رژیم اسالمی با اقتصاد مافیایی 
چند  توان  مي  ارقام  این  با  آن  دزدساالرانه  و 

شلنگ تخته مضحک انداخت.
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تجارت ایران و روسیه 
در عصر پارینه سنگی

کیوان جاوید

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری 
اسالمی، روز سه شنبه 4 مرداد گفت: اولین گام 
را با روسیه برداشتیم و در عمل منجر به ورود 

روبل به بازار متشکل ارزی ایران شد. 

ادامِه داد  برود، در  به همین ترتیب که پیش   
بدهد  چوب  باید  اسالمی  جمهوری  ستدها،  و 
و زغال بگیرد. زرشک بفرستد و پیاز دریافت 
کند. اقتصاد عصر پارینه سنگی. این آینده ای 
است که می توان برای جمهوری اسالمی متصور 



بن  در  اسالمی  جمهوری  که  گفتیم  بارها  شد. 
فروپاشی  با یک  و  اقتصادی است  بست کامل 
اقتصادی عظیم دست و پنجه نرم می کند. دلیل 
از هر  پیش  اقتصادی  این بن بست همه جانبه 
چیز سیاسی است و به ماهیت جمهوری اسالمی  

برمی گردد. 

 جمهوری اسالمی با همه کشورهای دنیا متفاوت 
تواند در داخل کشور  است. حکومتی که نمی 
حرف حساب به مردم بزند و مردم هم با هر تک 
جملِه حکومت به مقابله بر می خیزند. جمهوری 
اسالمی در ایران به ته خط رسیده. دمل چرکینی 

که فقط یک نیشتر می خواهد تا بترکد.

با  تنها  نیز  ای  منطقه  ابعاد  در  حکومت  این   



حمایت از گروه های تروریست اسالمی امروز 
را به فردا می رساند. در این زمینه نیز دندان 
نیشش کشیده شده و روز به روز منزوی تر و 
لبنان  و  یمن،  سوریه،  عراق،  در  نفوذش  دامنه 

کمتر می شود.

اقتصاد جمهوری اسالمی به ِگل نشسته و می رود 
که  است  راهی  نقشِه  بپاشد. سرنگونی  فرو  که 
مردم ایران جلوی حکومت اسالمی ترسیم کرده 

اند.
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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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


