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بودجه 140۲، بودجه مقابله با انقالب!    
محسن ابراهیمی 

با  حتی  نمیتوان  را  اسالمی  جمهوری  بودجه 
بدترین  اقتصادی معمول در  فرمولها و موازین 
کشورهای جهان سرمایه داری هم تحلیل کرد. 
جمهوری  بودجه  تحلیل  برای  موازینی  چنین 
اسالمی زیادی لوکس است. برای مثال، مسخره 
حکومت  برای  دلسوز  اقتصاددانان  وقتی  است 
ایراد می گیرند که بودجه مثال به عرصه تولید 
کم بها داده است و یا برنامه توسعه پنج ساله 
را در نظر نگرفته است! مخصوصا امروز در یک 
معنایی  هیچ  به  حکومت  مساله  انقالبی  فضای 



سر و سامان دادن اقتصاد جامعه نیست. مساله 
اش بقای سیاسی است. رهایی از خطر سرنگونی 

است!  

بودجه ۱۴۰۲، از نظر اقتصادی بودجه چپاول و 
از نظر سیاسی بودجه سرکوب و در یک کالم 
بودجه مقابله با انقالب مردم است. این حکومت 
از موج ویرانگرتر بعدی انقالب در هراس است 
و دارد خود را برای مقاومت در مقابل آن آماده 

میکند.

اعتیاد در جامعه بیداد میکند؛ محیط زیست در 
شرف نابودی کامل است؛ میلیونها دانش آموز از 
سر فقر از تحصیل محروم میشوند؛ تهیه مسکن 



تبدیل  کابوس  یک  به  محروم  اکثریت  برای 
شده است؛ زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته 
در حال نابودی کامل است و در چنین شرایطی 
نیروهای  حلقوم  به  را  جامعه  ثروت  حکومت 
امنیتی،  نهادهای  بسیج،  سپاه،  مثل  سرکوب 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، و ارگانهای 
ایدئولوژیک مثل  صدا و سیما، حوزه های علمیه 
و جامعه المصطفی )کارخانه تولید انبوه آخوند 
شیعه در جهان( و سایر ارگانهای خرافه سازی 
و سرکوب می ریزد. در بودجه سال آینده سهم 
پیدا  افزایش  ابعاد نجومی  ارگانها در  این  همه 

کرده است! 

اینها نشان میدهند که بودجه ۱۴۰۲، نه برای 



استاندارهای  ترین  پایین  با  حتی  جامعه  اداره 
بلکه  داری،  سرمایه  نظام  یک  در  تصور  قابل 
انداختن زمان غرق شدن در سیل  برای عقب 

خروشان انقالب تنظیم شده است.

برای  مردم  کیسه  از  بودجه  ولخرجی  این  آیا 
میتواند  سرکوب  دستگاه  و  اسالمی  نهادهای 
فراهم  اسالمی  نجات جمهوری  برای  ای  فرجه 
چون  چرا؟  است.  قاطع  نه  یک  پاسخ  کند؟ 
امروز این چسب ایدئولوژی اسالمی و اعتقاد به 
حقانیت نظامشان نیست که گله بزرگ آیت اهلل 
ها و امامان جمعه و مدرسین و مداحان مشغول 
آدمکشان  بزرگتر  گله  و  اسالمی  نهادهای  در 
مشغول در دستگاههای سرکوب را کنار هم نگه 



نهادهای اسالمی و دستگاه سرکوب  می دارد. 
جزوی از یک نظام تا مغز استخوان فاسد هستند 
که باید با پول نگهشان داشت. نیروهایی با این 
مشخصه، همچون خشتهای پوسیده یک عمارت 
لرزان در مقابل انقالب میلیونها انسانی که برای 
هم  در  اند  پاخاسته  به  انسانی  عمیقا  آرزوهای 

خواهند شکست. 

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۲۵ ژانویه ۲۰۲۳



شعار “کردستان، چشم و چراغ ایران”
 در مسابقه والیبال     

نسان نودینیان 

در جریان برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال 
ایران روز دوم بهمن تیم شهداب یزد بر تیم راه 
یاب ملل مریوان غلبه کرد و بعد از این پیروزی، 
و  با شعار “کردستان، چشم  تماشاگران یزدی 

چراغ ایران” به تشویق تیم مهمان پرداختند.
 

تیم  تشویق  و  یزدی  هواداران  زیبای  حرکت 
ماندگار  والیبال  بازی  پایان  از  بعد  کردستان 

خواهد ماند.  



جواب  ایران”  چراغ  و  چشم  “کردستان،  شعار 
محکم و زنده ای علیه بازی های مزورانه دوایر 
حکومتی و ناسیونالیستهای عظمت طلب و سلطنت 
طلب است. رو به جلو است. ضد سیستم ارزشی 
مقدسات و تابوهای قوم پرستانه است. در هم 
شکستن دیوار تفرقه افکنانه میان ُکرد و فارس 
است. شعار انقالب متحدانه و برابری طلبانه مردم 
برای نابودی حکومت اسالمی است. این شعار 
انسانی  رنسانس  امید بخش  ازنشانه های  یکی 
مردم  به  خطاب  یزد  جوانان  توسط  که  است 
متحد فریاد زده میشود. نشان همراهی و همدلی 
مردم یزد، کردستان، آذربایجان و بلوچستان و 
چهار گوشه ایران است. از نوع شعار “یاشاسین 

کردستان، بژی آذربایجان” است. 



  
ایران” که  و چراغ  اما شعار “کردستان، چشم 
در انقالب جاری همه گیر شده و به ارزش های 
تاریخی  خود  کرده،  اضافه  انقالب  این  انسانی 
پُر افتخار و رزمنده دارد. شناسنامه پُر از رزم 
و  ادامه مقاومت  و  انقالبی چپ و کمونیستها  و 
پایداری مردم کردستان، دفاع از دستاوردهای 
قیام ۵٧ و فضای سوسیالیستی و آشتی ناپذیری 
آیکون  است.  آن  پشتوانه  کردستان  در  مردم 
پیام  جبهه  مقابل  در  ناپذیر  سازش  های  چپ 
خمینی  به  کردستان  دموکرات  حزب  “لبیک” 

است. 

پشتوانه این شعار تنها مبارزات مردم کردستان در 



چهار ماه گذشته نیست بلکه به ۴۳ سال مبارزه 
و مقاومت تکیه دارد. این شعار یادآور مبارزه 
رزمندگان  و  سنندج  انقالبیون  ناپذیر  سازش 
سایر شهرهای کردستان است که با هجوم ضد 
انقالب اسالمی به دستاوردهای مبارزات مردم 
، کردستان را به سنگر  در سالهای ۵٧ تا ۵٩ 
از دستاوردهای  رزمنده ترین مقاومتها و دفاع 
مبارزات مردم، دفاع از شوراهای انقالبی مردم، 
دفاع از اعمال اراده توده های مردم در شوراها 
و بِنِکه های محالت )بنکه: مقرهای سازماندهی 
به  یادآور  شعار  این  کردند.  تبدیل  محالت( 
باشکوه  میدان آمدن کارگران و مراسم های  
روز جهانی کارگرو روز جهانی زن، کوچ تاریخی 
مردم  تاریخی  های  راهپیمایی  و  مریوان  مردم 



همچنین  و  مریوان  بطرف  سقز  و  بانه  سنندج، 
ضد  علیه  مسلحانه  دفاع  یادآورسازماندهی 

انقالب جمهوری اسالمی است.

زنده باد اتحاد مردم در انقالب زن زندگی آزادی

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۲۵ ژانویه ۲۰۲۳



سرنگونی طلبانی که 
از حکومت خشنودند!     

کاظم نیکخواه 

مجلس  در  قزوین  نماینده  سیاهکلی  اهلل  لطف 
از  معترضین  که  است  کرده  کشف  اسالمی 
حکومت اسالمی ناراضی نیستند! او روز گذشته 
گفت  “واقعیت این است تعدادی از این ها که 
آمدند اغتشاش کردند بیکار بودند و تعدادی هم 
وضعیت مالی خوبی نداشتند و در صحبت هایی 
که بازجوها با این افراد داشتند چیز خاصی در 
نیامد”.  بله! مشکل معترضین بیکاری و فقر بوده 
است و نه سرنگونی حکومت اسالمی. بازجوها هم 



با آنها به آرامی “صحبت کرده اند” و چیزی در 
نیامده است! یعنی نتوانسته اند اعتراف اجباری 

بگیرند. 

جماعت حکومتی از باال تا پایین شب از ترس 
و  خانواده  اکثرا  نمیبرد،  خوابشان  سرنگونی 
بستگانشان را راهی خارج کرده اند و خودشان 
اسالمی  طویله  در  روزها  اما  فرارند،  آماده  هم 
دور هم جمع میشوند تا به هم دلداری بدهند 
که خبری از سرنگونی طلبی نیست. فکر نمیکنم 
دیکتاتوری در دنیا وجود داشته باشد که اسیر 
به  گوشهایشان  دیکتاتورها  نباشد.  فریبی  خود 
فریاد سرنگونی طلبی بسته است. حداقل اینطور 



وانمود میکنند. از قذافی تا صدام تا بن علی و 
حسنی مبارک همه ادعا میکردند مردم ناراضی 
نیستند. ازهاری که میگفت اصال همه چیز نوار 
است و جوابش را در خیابان با “ازهاری گوساله 

بازهم بگو نواره” گرفت. 

اما ادعای اینکه مشکل اصلی معترضین بیکاری 
و فقر است بدرجه ای واقعی است. حداقل یک 
این  نفر در  اینست. دهها میلیون  مشکل جدی 
کشور از زندگی زیر خط فقر و گرانی و بیکاری 
این  اسالمی  مجلس  نماینده  اند.  شده  مچاله 
شعار را هم ظاهرا نشنیده است که مردم فریاد 
تا سرنگونی”.  “فقر فساد گرونی میریم  میزنند 



چهار نفر معترضی که حکومت اعدام کرد همه 
کارگر و فقیر بودند. مردم بروشنی می بینند که 
بیکاری  و  گرانی  و  فقر  مستقیم  و  اصلی  عامل 
خود همین چپاولگران و دزدان میلیاردی هستند 
که به اقتصاد گند زده اند و زندگی مردم را به 

نابودی کشانده اند.  

و  حرکت  واقع  در  آزادی  زندگی  زن  انقالب 
خیزش مردمی است که مطلقا هیچ تردیدی در 
سرنگونی حکومت اسالم ندارند. ذهنیت مردم 
پیر و جوان اینست: برای ریشه کن کردن فساد 
و  ماندگی  عقب  و  تحجر  و  اعدام  و  حجاب  و 
گرانی راه دیگری جز سرنگونی جمهوری توحش 



و  اسالمی  مجلس  نمایندگان  نیست.  اسالمی 
و  روضه خوانی  ها هرچه  ای  خامنه  و  بازجوها 
اعدام و شکنجه کنند از این سرنوشت خالصی 
وجه  بهیچ  اما  است  مجاز  فریبی  خود  ندارند. 

جایی برای مردم فریبی نیست.   

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۲۵ ژانویه ۲۰۲۳



پاسخ شورای سازماندهی اعتراضات 
کارگران پیمانی نفت به موضوع “وکالت”    
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران 

پیمانی نفت 

حرف ما کارگران نفت چیست؟ 

در  را  اساس حرفمان  و  لب  نفت  کارگران  ما 
بیانیه بیست و یکم دیماه خود بر سر اوضاع خطیر 
جاری زده ایم. در آن بیانیه بر آزادی اعتراض، 
تجمع، اعتصاب، تظاهرات و تحزب و آزادی های 
بدون قید و شرط تاکید کردیم .خواستار پایان 
علیه  تبعیض  و  تحقیر  و  به هرگونه ستم  دادن 



زن شدیم. بر حقوق برابر همه شهروندان کشور 
مستقل از عقیده، مذهب، قومیت، جنسیت، و از 
بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری ای در جامعه 
تاکید نمودیم .گفتیم باید به پرونده سازی های 
امنیتی پایان داده شود و هیچکس نباید بخاطر 
عقیده در زندان باشد. بر آزادی فوری و بدون 
قید و شرط همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر 
مردمی و لغو احکام اعدام تاکید کردیم و فریاد 

زدیم که اعدام قتل حکومتی است.

“وکالت  کمپین  هیاهوی  به  پاسخ  در  امروز  و 
بر  این و آن محکم تر و استوارتر  به  سیاسی” 
روی خواست هایمان اصرار داریم و بار دیگر و 
با صدای بلند اعالم میکنیم که اجازه نمی دهیم 



با چنین هیاهوهایی صدای ما کارگران و ما مردم 
را حاشیه ای کنید.

تصمیم گیرنده ما کارگران و ما مردم هستیم و 
همین جا همگان را به بند ششم بیانیه ۲۱ دی 

ماه خود جلب کرده و اعالم میکنیم:

ما هیچگونه اعمال قدرتی از باالی سر خود را چه 
در کار و چه در زندگی بر نمی تابیم. خواست 
اعالم  است.  جامعه  جمعی  و  شورایی  اداره  ما 
این خواستهای حداقلی اولین قدم برای اعمال 
اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به 

سرنوشت و آینده مان است.



کارگران! 

اوضاع خطیر است.

اتحاد، اتحاد

تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری است.

سوم بهمن هزار و چهار صد و یک

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۲۵ ژانویه ۲۰۲۳



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 


