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فروپاشى اقتصادی و انقالِب جاری     
سینا پدرام 

در مقابل افزایش روزافزون بهای ارز و سقوط 
ارزش ریال در هفته های اخیر، سران رژیم به 
یاوه سرایى و ضد و نقیض گویى ادامه میدهند. 
محمد مخبر، معاون اول رئیسى، اعتراف کرد که 
دولت جمهوری اسالمى نتوانسته در زمینه تامین 
بخش خصوصى  و  مردم  مناسب،  قیمت  با  ارز 
را مطمئن سازد و همین امر، عامل گرانى دالر 
از سوی  است.  اخیر شده  ویژه در روزهای  به 
اقتصاد ادعا کرد  دیگر احسان خاندوزی وزیر 
که دولت نقش و سودی در افزایش قیمت ارز 



نداشته است.

موجد و بانى تدوام بحران اقتصادی و معیشتى 
کنونى رژیم اسالمى است. به عبارت دیگر خود 
جمهوری اسالمى صورت مسئله اصلى است که 
گرانى  اداری،  و  مالى  فساد  بگیرد.  پاسخ  باید 
و تورم، سقوط ارزش ریال و به تبع آن سقوط 
به زیر خطر فقر، رشد  انسان  میلیونها  معیشت 
درمانى  امکانات  کمبود  اجتماعى،  تبعیضات 
و  کیفیت  با  پرورش  و  آموزش  نبود  مناسب، 
و  سوخت  و  گاز  بحراِن  جهانى،  استانداردهای 
گریبانگیر  که  و درشت  ریز  هزاران مشکالت 
میلیونها شهروند شده، نتیجه حکومت میلیادرهای 

دزدساالر و آیت اهلل های میلیاردر است.



در مقابِل این بحران همه جانبه و مزمن، رژیم 
و سرنگونى،  انقالبى مردم  از خیزش  درهراس 
و  سرکوب  ارگانهای  برای  را  هنگفتى  مبالِغ 
تخصیص  مذهبى  اراجیف  و  خرافه  تبلیغات 
خود  اینرا  است.  رفتنى  اسالمى  رژیم  میدهد. 
شرِط  فقط  این  اما  میدانند.  نیز  حضرات  این 
الزِم برونرفت از فالکت کنونى است اما کافى 
نیست. فقر و ستم اجتماعى و اقتصادی موجود 
پاسخ سرمایه دارانه ندارد. پاسخ سرمایه دارانه 
عیِن سیاست اقتصادی رژیم است که نتیجه ای 
فراِی بیحقوقى و فقِر مزمنى که زندگى و آینده 

مردم را تیره و تار کرده ندارد.
 



باید جامعه را بر اساس منفعت انسانى، منفعت 
٩٩ درصدیها سازمان داد. گام به گام میتوان 
عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعى را از 
چرخه غیر انسانى سود سرمایه داران خارج کرد 
و شکوفایى فردی و اجتماعى را در دستور کار 
حکومت آتى مردم قرار داد. شفافیت و تعمیق 
خواسته های مردم بهترین تضمین برای اجرایى 
کردن این خواسته هاست. فقط قدرت و اراده 
تشکالت  و  شوراها  در  متشکل  مردِم  مستقیِم 
توده ای میتواند از هر خواست برحقى در مقابل 
دست اندازی سرمایه داران و نمایندگان ریز و 
اداره  پاسداری کند.  این حقوق  به  درشت آن 
و  شورایى آن شکل حکومتى است که کنترل 
اختیار امور را به شهروندان میسپارد و به هر نوع 



پارلمانى  از جنس  مافوق مردمى، چه  حکومت 
اسالمى، چه سلطنتى، پایان مى بخشد.
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ادامه عقب نشینى های حکومت   
میالد رابعى 

دیوان عالى کشور با فرجام خواهى محمد قبادلو 
امیر هاشمى، مدیر روابط عمومى  موافقت کرد. 
دیوان عالى، بعدازظهر دوشنبه در توییتى ضمن 
تأیید این خبر نوشت: “در پى محکومیت محمد 
قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهى وکیل وی در 
دیوان عالى کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگى 

به یکى از شعب، ارجاع شد.”

خیابانى،  اعتراضات  افت وخیزهای  على رغم 
اسالمى  جمهوری  با  مردم  کشاکش  و  مبارزه 



در عرصه های مختلف نبرد همچنان ادامه دارد. 
جامعه به هیچ وجه در آرامش و شرایطى عادی 
مقابله  از عرصه های مهم  نمى برد. یکى  به سر 
و  اخیر  دستگیرشدگان  به  اسالمى  رژیم  با 
نگران  اعدام مربوط است. مردم  به  محکومین 
و در کنار خانواده های  دستگیرشدگان هستند 
در  مى کنند.  مبارزه  آزادی شان  برای  آن ها 
مورد محکومین به اعدام نیز شاهد تجمعات و 
فعالیت های وسیع مردم در داخل و خارج ایران 
هستیم. اکثر نهادهای بین المللى مانند سازمان 
عفو بین الملل، به شکل جدی سرکوب و اعدام و 
شکنجه در ایران را محکوم کرده اند. در فضای 
مجازی نیز مبارزه مردم با رژیم و برای تحت فشار 

قراردادن آن ادامه دارد.



در طى سال های حاکمیت حکومت اسالمى بارها 
وبارها شاهد عقب نشینى آن در موارد مختلف 
مجازات  عملى  لغو  نمونه  به عنوان  بوده ایم. 
سنگسار یکى از مواردی است که رژیم تحت فشار 
فعالین این عرصه و افکار عمومى جهان مجبور 

به عقب نشینى شد.
 

به  حتى  رویه  همین  نیز  انقالِب جاری  آغاز  از 
با  موافقت  است.  داشته  ادامه  بارزتر  شکلى 
اتهامات  على رغم  قبادلو  محمد  فرجام خواهى 
از همین  نیز یکى  او  به  وارده  و مهمل  سنگین 

عقب نشینى ها است. 
اما نکته اصلى این جا است که حکومت هرگز 



داوطلبانه از موضع خود کوتاه نمى آید. همیشه 
عقب  این  موجب  خارجى  و  داخلى  فشارهای 
نشستن ها است. در مورد محمد قبادلو نیز، اگر 
حمایت مردم از وی و خانواده اش و تجمع در 
مقابل زندان و فعالیت های ایرانیان خارج نبود، 
چه بسا مدت ها قبل حکم اعدام او را اجرا کرده 

بودند.

برخالف تصویری که حکومت سعى مى کند از 
خود نشان دهد، بسیار مستأصل و درمانده است. 
فشار عظیمى که از هر سو به رژیم وارد مى شود 
است.  کرده  همیشه  از  شکننده تر  را  نظام  این 
سرانش بارها اعتراف کرده اند که تصور چنین 

مخالفتى را از همه طرف نمى کرده اند.



جمهوری اسالمى به مجموع دالیل فوق، اکنون 
از هر زمانى آسیب پذیرتر و پوک تر است و به 
همین دلیل بیش از هر زمان در آستانه فروپاشى 
و سرنگونى قرار دارد. حوادث اخیر رمقى برایش 
باقى نگذاشته و با ضربه ای دیگر، جهانى از لوث 

وجودش پاک خواهد شد. 

پ.ن: در تازه ترین اخباری که توسط وکیل این 
زندانى در معرض اعدام منتشر شده است، دیوان 
خواهى  فرجام  پذیرش  اسالمى  جمهوری  عالى 
است.  کرده  رد  را  االرض”  فى  “افساد  درباره 
با این حال چیزی از این واقعیت کم نمى کند 
که جمهوری اسالمى اسیر در چمبره اعتراضات 



عمومى نفس های آخرش را مى کشد. سردبیر
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آتش شاکرمى و انقالب نیکاها   
آزادی  زندگی  زن  مدافع  انقالبیون 
به داستان مضحک من وکالت میدهم 
نامه  اند.  داده  نشان  سختی  واکنش 
آتش شاکرمی، خاله نیکا، از این حکایت 

بیر دارد. با هم می خوانیم. سرد

برگرفته از اینستاگرام آتش شاکرمى 

آیا وکیلم؟
1. بله ٢. خیر

 آتش شاکرمى



“وقتى برای ثبت ازدواج به دفتر اسناد رسمى مى 
روید وکیلى که تخصص اش در ثبت ازدواج و 
طالق است و مجوز این کار را دارد یک دفترچه 
مى گذارد جلوی تان تا آنرا بند به بند مطالعه 
کنید و زیر هر کدام از آن بندها را با علم به 
اینکه چه اختیاراتى میگیرید و مى دهید را امضا 
کنید. و به این ترتیب یک قرارداد ) سند ( امضا 
مى کنید و مطابق با آن در فرداهای تقبل این 
اشتراک آن سند میان دو طرف حاکم است و 

حقوق و حدود دو طرف را مشخص مى کند.

اما پیش از آنکه شما آن سند را امضا کنید نمونه 
ای از آنرا رویت کرده اید و مى دانید قرار است 
چه چیزی را امضا کنید ) دارم درمورد انسان 



های بالغ و مستقل و آگاه حرف میزنم که با چشم 
باز ازدواج مى کنند و نه انواع دیگر ِ ازدواج. (

و درنهایت در دفتر ازدواج پیش از آنکه آن سند 
را امضا کنید وکیل از شما مى پرسد با شرایط ِ 
توافق شده آیا وکیلم این ازدواج را رسما ثبت 

کنم؟

و شما حتا در آن آخرین لحظات دو گزینه پیش 
رو دارید. بله. خیر.

آقای رضا پهلوی گفته اید هدف تان اتحاد مردم، 
حفظ تمامیت ارضى، و نمایندگى مردم ایران در 

مذاکرات بین المللى ست.



ما  بگذارید کنار.  را کلن  ارضى  تمامیت  حفظ 
جدایى  برای  هستیم  تیغ  دم  اینجا  که  مردمى 

طلبى دم تیغ نرفته ایم.

عوام فریبى تاریخ مصرف دارد.
اگر هدف تان اتحاد بود باید پلتفرمى را طراحى 
مى کردید و از مردم مى پرسیدید آیا وکیلم 

نماینده ی شما باشم؟
را  همدیگر  اینکه  بى  آدم  ی  بچه  مثل  هم  ما 
بدریم روی یکى از گزینه ها کلیک مى کردیم 

و نتیجه ی نظرسنجى اعالم مى شد و تمام.

اما شما چه کردید؟



در یک مصاحبه ی تلویزیونى اعالم کردید مردم 
بیایند به من بگویند نمایندگى مرا قبول دارند 

تا من هم آستین باال بزنم.
این هم یک عوام فریبى ِ دیگر.

شما بى بیعت گرفتن کار خودت را بکن و نتایج 
کارهایت را منتشر کن. ما مردم هم میبینیم و 

درنهایت به نتایجى که باید میرسیم.

اینکه شما دیروز اعالم کرده اید دست همکاری 
به شما  تا  افراد دراز مى کنید  به سمت دیگر 

بپیوندند تکرار همان حرف اول تان است.
به این معنى که خب؛ من وکالت گرفتم و حاال 
از طرف عده ای از مردم وکیلم و مشروعیت و 



قدرت دارم، حاال شما هم به من بپیوندید البته 
تحت ریاست من.

و در آخر به شما پیشنهاد میدهم برای هوادارانتان 
روشن و شفاف اعالم کنید که به مخالفان ِ این 
میخواهید  اگر  نکنند  حمله  قدرتى  تک   ِ روند 

بیشتر از این وجه تان ازبین نرود.
هیچ  به  دارم  حق  شهروند  یک  عنوان  به  من 
شخصى اعتماد نکنم. و راه رسیدن به دموکراسى 
را عبور عجوالنه از این ظلمات با دست به دامن 

ِ یک دیکتاتوری دیگر شدن ندانم.

چک سفید امضا نمى دهم.”
پ.ن 



خب؛
به لطف دمکراسى ای که قرار است بزودی طعم 
آن را مزه مزه کنیم صندوق پیام های من پر شده 
از فحش های رکیک و تصاویر آلِت دمکراسى 
خواهاِن سلطنت طلب و مشروطه خواه و سایبری.

1 . مجبور شدم تنظیمات را تغییر بدهم.
از این به بعد فقط کسانى میتوانند به من پیام 

بدهند که مرا فالو دارند.
٢ . بزودی کامنت ها بسته مى شوند و کامنت 
هایى که گذاشته شده هم جزو اسناد تاریخى 
ای هستند که ثبت خواهند شد و دیگر حتا قادر 
به پاک کردن و پس گرفتن آنها نخواهید بود.

۳ . قبلتر هم اعالم کرده بودم آنفالو کنید اگر با 
من مشکل دارید. 



مازوخیست که نیستید خدای ناکرده.
4 . نمیدانستم هم مى شود مهم نباشى هم چند 
ده هزار کامنت برای یک اظهار نظر معمولى که 
از حقوق اولیه ی شهروندی ست دریافت کنى.

نمى  تان سعى  ارباب های  نبودم  اگر مهم   .  ۵
کردند مرا بخرند.

۶ . برای تان شرایطى مشابه خودم آرزومندم. 
کمرتان بشکند و فالور جذب تان شود بى اینکه 

خواسته باشید.
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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

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


