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رشد نجومی بودجه نیروهای سرکوبگر   
کیوان جاوید 

به  نزدیک  و  پاسداران ۲۸ درصد  بودجه سپاه 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه ارتش با رشدی 
۳۶ درصدی به ۴۹ هزار میلیارد تومان، بودجه 
نیروهای انتظامی با رشدی ۴۴ درصدی به ۶۲ 
با  اطالعات  وزارت  بودجه  تومان،  میلیارد  هزار 
رشدی ۵۲ درصدی به ۲۰ هزار میلیارد تومان 
و بودجه سازمان زندان های کشور نیز با افزایش 
۵۵.۵ درصدی نسبت به سال جاری، به ۹ هزار و 

۲۷۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

چکیده و عصاره حکومت اسالمی همین است که 

می بینید. آیا این افزیش بودجه سرسام آور کافی 
نیست تا ما مردم جا بزنیم و به این نتیجه برسیم با 
این همه پول که صرف نیروی های سرکوبگر می 
شود، کاری از دستمان بر نمی آید؟ جواب یک 
نه قاطع و بزرگ است. واقعیت این است که هیچ 
حکومتی مادام که مردم اراده سرنگون کردنش 
را کرده باشند با هر درجه از امکانات نظامی و 
صرف پول نمی تواند در برابر یک جامعه متحد 

و سازمان یافته دوام بیاورد. 

جمهوری اسالمی همیشه این بودجه های نجومی 
را صرف نیروهای سرکوبگرش کرده بود و در 
مقاطی نیز یک نیروی قوی و سازمان یافته در 
منطقه بحساب می آمد و با همین نیروی برون 



یک ویژگی این دوره نیز درماندگی و فلج اقتصادی 
رژیم است. هیچ حکومتی با یک اقتصاد درمانده و 
بیمار نمی تواند در دراز مدت بر یک جامعه تشنه 
آزادی و رهایی حاکم باشد. همه واقعیت های 
موجود به ما ثابت می کند که جمهوری اسالمی 
علیرغم هر پولی که صرف نیروهای سرکوبگرش 
می کند، در برابر این انقالب عظیم اجتماعی راهی 
جز سرنگونی ندارد. قدمهای بعدی این انقالب 
تاریخ سرنگونی رژیم اسالمی را به دقت ترسیم 

خواهد کرد.

پنجشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱
۱۲ ژانویه ۲۰۲۳

مرزی سرکوبگرش از دولتهای منطقه و غربی باج 
می گرفت و به زور نیروی تروریستش وارد بده 

بستان سیاسی در جهان می شد. 

اما ورق شدیدا به ضرر حکومت اسالمی برگشته 
است. انقالب ایران این ورق را برگردانده است 
و مردم چهار ماه تمام کل جمهوری اسالمی را 
فراگیر زمین گیر کرده  انقالب  میدان یک  در 
اند. در سطح جهانی نیز با پشتوانه این انقالب، 
رژیم هر روز از روز پیش منزوی تر و بیشتر مورد 
هجوم دولتها قرار میگیرد. به این محاصره داخلی 
و تعرض بی سابقه در سطح جهان که بنگریم، 
این  تاریخ  از  مقطعی  هیچ  در  که  دید  خواهیم 
رژیم اینچنین منزوی و تحت محاصره نبوده است.



های سیاسی، از داخل و خارج زمین زیر پایشان 
که  هایی  عرصه  مهمترین  از  نلرزد.  سختی  به 
رژیم بشدت پس از آغاز “انقالب مهسا” ضربه 
ایدئولوژی  و  مقدسات  به  حمله  است،  خورده 

اسالمی حاکم است.

از عمامه پرانی گرفته تا حجاب سوزان تا نمایشی 
مدرن و  غیر اسالمی مراسم  یادبود جانباختگان 
انقالب، جنبش ضد دین و   سکوالریسی مردم 
ایران گوش فلک را کر کرده است. این اقدام 
چهار چوب  همین  در  را  شاتو  نوفل  شهرداری 
دین،  جنبش ضد  که  کرد،  تحلیل  و   دید  باید 
آخوندستیز آنچنان رادیکال و  جهانی شده که 
حتی در فرانسه هم دیگر نمیشود عکس خمینی 

خمینی از نوفل لوشاتو پایین کشیده شد   
میالد رسایی منش 

روز  پاریس  نزدیکی  در  لوشاتو  نوفل  شهردار 
چهارشنبه ۲۱ دی اعالم کرد تابلویی که عکس 
روح اهلل خمینی روی آن نصب شده است، از انظار 
عمومی “پنهان” خواهد شد. این تابلوی چوبی به 
ارتفاع یک متر، در یک زمین خصوصی نصب 
شده، اما از خیابان قابل مشاهده است. این تابلو 
در محلی نصب شده که خمینی چند ماه پیش 

از قیام بهمن ۵۷ در آن جا اقامت داشت.  

اسالمیست های حاکم در ایران، روزهای بسیار 
سختی را سپری میکنند. روزی نیست در جدل 



اقتصاد دزدان دریایی   
سینا پدرام 

یک نگاه به بودجه امسال نشان میدهد که این 
بلکه  اقتصادی  امور  برای رتق و فتق  نه  بودجه 

برای مهار انقالب زن زندگی آزادی است. 

و  کارمندان  حقوق  به  درصد  افزایش ۲۰  قول 
بازنشستگان را در حالی میدهند که بنا بر آمارهای 
کذایی خود این رژیم، جامعه با یک تورم ۴۰ 
ابر  درصدی دست به گریبان است و وارد فاز 

تورم خواهد شد. 

ارزش ریال چنان سقوط آزاد را تجریه میکند که 

جنایتکار را در مالء عام به نمایش درآورد.

با وزیدن نسیم انقالب زن زندگی آزادی در جهان 
و در اولین قدم، تابلوی یکی از جنایتکارترین و 
سرکرده همه قاتالن و متحجراِن تاریخ معاصر 
پیروزی  با  است.  شده  تاریخ  آشغالدانی  روانه 
انسانی  انقالِب مدرن و  این  قطعی و تمام عیار 
بساط کل تروریسم و ارتجاع تبهکاران اسالمی 
در ایران، خاورمیانه و جهان برای همیشه از صحنه 
روزگار حذف خواهد شد. جهان و انسانیت به 

این تحول پُرشکو نیاز دارد. 
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دزدیدن آخرین اندوخته های مردم ایران است.  
صف آرایی در مقابل این تعرض اقتصادی، برای 
مردمی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند 
نیاز به هیچ دلیل و برهان و حکمی اقتصادی ندارد. 
اعتصاب عمومی و به زیر کشیدن این حکومت 
بقای مردم  و  ادامه حیات  برای  اولین ضرورت 

است. 

سوال این است که پس از خلع ید از این رژیم 
دزدساالر، چگونه میتوان به “اقتصاد” سامان داد؟ 
در اولین قدم، دولت بر آمده از انقالب باید حق 
همگانی برای داشتن یک معیشت درخور انسان 
قرن ۲۱ را در صدر اقدامات خود قرار دهد. تعیین 
با  و  بر اساس سبد معیشتی مناسب  دستمزدها 
استانداردهای جهانی اولین و کمترین اقدام این 

تئوریهای اقتصادی پول بدون پشتوانه و فرصت 
ارزان  به خاطر  باال بردن صادرات  برای  طالیی 
شدن تولیدات ایرانی حتی توضیح ابتدایی ترین 
می  فایده  بی  را  رژیم  این  اقتصادی  تناقضات 
هرگز  گذشته  سال  در ۴۴  که  اقتصادی  داند. 
نتوانست جذب ساز و کار نرمال اقتصاد سرمایه 
داری جهانی شود، بودجه اش هم نه برای اداره 
روزمره اقتصاد کشور که برای حفظ بقای گروه 
ها و باندهای مافیایی حکومتی نوشته شده و می 
شود. افزایش نجومی بودجه سازمانهای سرکوب 

و نظامی گواه بر این واقعیت است.

هدفی  گذشته  از  بیشتر  مراتب  به  بودجه  این 
جز خالی کردن جیب کارگران و کارمندان را 
ندارد. افزایش مالیاتها در بودجه امسال هدفش 



مدرن ترین ارتش برای سرنگونی   
منظر دریاکناری 

یاد  به   ۲۰۲۳ سال  در  بووار  د  سیمون  جایزه 
مهسا امینی و در “قدردانی از مبارزه و خیزش 
زنان ایران” در جنبش زن، زندگی، آزادی، به 

“زنان ایران” اختصاص داده  شد.
 

ارتش موهای افشان زمین را زیر پای خود می 
لرزاند و آنچنان بر طبل پیروزی می کوبد که 
انعکاس صدای رعد آسایش هر دم دیوار صوتی 
زنانه  انقالب  از  داریم  ما  شکند.  می  را  جهان 
در ایران حرف می زنیم، انقالبی که فریاد می 
زند: “هیز تویی هرزه تویی زن آزاده منم”. آیا 

دولت در سازماندهی اقتصادی بعد از حکومت 
اسالمی خواهد بود. 

واقعیت این است که با اقتصاد سرمایه دارانه آبی 
برای مردم گرم نشده و نخواهد شد. اقتصادی که 
نه بر اساس کار مزدی، سود و استثمار انسان، بلکه 
بر اساس احتیاجات شهروندان پایه ریزی شده 
باشد، میتواند جوابگوی نیازها و حوایج بالنده هر 
انسان باشد. باید فلک را سقف بشکافت و طرح 
دیگر انداخت. سوسیالیسم راه برون رفت از این 

دریای فقر است.
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برای مهار این طوفان؛ این مدوسای زمانه راهی 
هست؟ جمهوری اسالمی یک بار دیگر به اوباش 
فرومایه و تاریک اندیش خود ابالغ کرده است، 
مستقیما شلیک کنند، بزنند، بگیرند، دستگیر و 
تجاوز کنند و در زندانها بُکشند. آیا این نیروی 
واپسگرا می تواند همه شکست های ۴۴ ساله 
اش را جبران کند و ارتش مدرن زنان که به 
سالح آزادی و رهایی مسلح اند را عقب براند؟ 

از یک نیروی خشک مغز، عبوس و ضد شادی 
انتظاری نیست که به زبان خوش در برابر خواست 
رهایی مردم کوتاه بیاید و همانطور که همیشه 
می دانستیم هیچ نیروی ارتجاعی هرگز آزادی 
و رهایی را خیرات نمی کند. انقالب ایران یک 

بار دیگر ثابت کرد آزادی را با در هم کوبیدن 
دشمن در میدان نبرد بدست می آورند. آنچه تا 
همین حاال بر تارک جهان نقش بسته است تغییر 
فرهنگ  نفع یک  به  فرهنگ سیاسی در جهان 
بالنده انسانی، مترقی و جهانشمول در ایران است. 
به یُمن فداکاری و از خود گذشتگی میلیون ها 
زن و همه مردم آزادیخواه در ایران، دنیا دارد 
وارد یک فاز دیگر می شود: احترام به انقالب، 
قدرت مردم در خیابان، شکنندگی و پوسیدگی 
جنبش تروریستی و کریه المنظر اسالم سیاسی، 
و فرا رسیدن عصری از امید به برپایی جامعه 

ای آزاد و برابر و انسانی.
 

در این روزهای داغ انقالب که انسانیت، وحدت 



از  اتحاد در صفوف مردم همچون آب زالل  و 
کوهساران می جوشد و نوید زندگی و آزادی می 
دهد، تهدید و تشر و جریمه دیگر خیلی لوکس 
است. جمهوری اسالمی در برابر انقالب فقط می 
عقب  فردا  به  امروز  از  را  اش  سرنگونی  تواند 
بیندازد اما این ارتش مقتدر زنان هستند که با 
موهای رها، بافته، کوتاه و بلند خود پیروزی را 
رقم خواهند زد. در این نبرد زن و مرد و جوان و 
پیر و حتی کودکان در یک سنگر بزرگ شمشیر 
می زنند. جشن پیروزی پشت در لحظه شماری 

می کند. 
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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. 
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journalfarsi@gmail.com :ایمیل
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