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گرم شدن موتور انقالب در 
چهارشنبه سوری      

کیوان جاوید  

در  معترضان  چهارشنبه سوری،  آستانه  در 
شهرهای ایران از جمله تهران، سنندج و مشهد و 
کامیاران آتش به پا کرده و بار دیگر شعارهایی 

علیه حکومت سر دادند.

شش ماه است که ایران آرام و قرار ندارد. رژیم 
اسالمی هرچه می گیرد و می زند و به بند می 
قصد  خروشان  دریای  این  طوفان  انگار  کشد 
فروکش کردن ندارد. همانطور که روز گذشته 



“بهزاد و جمع یاران” هم گفته بودند و قولش را 
داده بودند، آتشی در شهرها شعله کشیده است 
را گرم کرده  انقالب  موتور  بار دیگر  که یک 

است.

انقالب  این  باز هم می گوییم  و  بارها گفته  ما 
ندارد  ایستادن  باز  به دالیل کامال سیاسی سِر 
و نمی تواند داشته باشد. اینجا دیگر آخر خط 
است، مردمی که اسیر فقر و گرفتار صدها بالی 
اجتماعی و اقتصادی اند، دیگر راهی جز جنگیدن 

برای نفس کشیدن ندارند.

خانه در آتش می سوزد و نمی شود گفت منتظر 



می مانیم تا ماموران آتش نشانی بیایند و اطفای 
حریق کنند و ما را از چنگ بی رحم شعله های 
آتش برهانند. این مامور خود آتش به جان ما 
انداخته است و هر روز بر ابعاد فاجعه بیش از 

گذشته می افزاید.

کاِر حکومت بجایی رسیده است که برای فقط 
به  دست  سرنگونی،  انداختن  عقب  ماه  چند 
حمالت شیمیایی در مدارس و پاساژها و مترو 
بیانیه  انتشار  با  اطالعات  وزارت  است.  زده  ها 
از بازداشت دهها نفر در این چهارشنبه سوری 
برای مهار “توطئه های چندگانه” خبر داده است. 
و در جواب به این وحشی گری های حکومتی، 



معترضان در اکباتان شعار داده اند “ما اومدیم 
دوباره، خیزش ادامه داره”.

این انقالب بر سر آزادی و رهایی است و جمهوری 
اسالمی نه تنها سد راه این انسانی ترین و اساسی 
ترین خواست یک جامعه تشنه آزادی است که 
یکی از مخوف ترین، بی رحم ترین و ضد بشری 
ابتدای  از  ترین حکومت هایی است که مردم 

قرن بیستم تا به امروز دیده اند.

امروز برای چهارشنبه سوری، فردا به مناسبتی 
دیگر، هر روز انقالب در اشکال متنوع به پیش 
جامعه  پیکره  از  سرطانی  غده  این  و  رود  می 



ایران جراحی می شود. زنده باد مردمی که دارند 
معجزه می آفریند تا در خوشبختی زندگی کنند. 

یادمان باشد چهارشنبه سورِی انقالبی ادامه دارد. 
در خیابانها آتش به پا کنیم و حکومت شیمیایی 

را در آن بسوزانیم.
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دم خروس ابعاد سرکوب های اخیر      
میالد رابعی  

قضائیه  قوه  رئیس  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
نفر  هزار  که ۲۲  کرد  اعالم  اسالمی  جمهوری 
از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شامل عفو 

شدند.

خبری که قرار بود نشان دهنده “رأفت اسالمی” 
خروِس  دم  افتادن  بیرون  موجب  باشد  رژیم 
ابعاد عظیم دست گیری های اخیر شد. مسئولین 
حکومت اسالمی طبق رویه همیشگی خود از اعالم 
هر نوع آماری در خصوص تعداد بازداشت شدگان 



انقالب جاری سر باز می زنند. هنوز هم هیچ آمار 
رسمی در این مورد منتشر نشده است. حدث 
در  بین المللی  نهادهای  سوی  از  گمان هایی  و 
این مورد در میان بود که بین 1۲ تا 1۸ هزار 
دست گیری را تخمین می زدند. اما با اعالم تعداد 
معترضانی که شامل عفو شده اند مشخص شد 
که ابعاد سرکوب ها بسیار بیشتر از چیزی است 

که برآورد می شد.
 

درصد   ۸0 که  کردند  اعالم  پیش  ماه  چند 
بازداشتی ها را آزاد کرده اند و حاال صحبت از 
عفو ۲۲ هزار نفر در میان است. اگر این تعداد 
را محاسبه کنیم و با تعداد نامشخصی که هنوز 
ارقام  به  در زندان ها به سر می برند جمع کنیم 



شگفت انگیز و بی سابقه ای دست می یابیم.
اما این آمار و ارقام تکان دهنده معانی سیاسی 
مستند  دلیل  اوالً  دارد.  همراه  به  را  بسیاری 
دیگری برای پی بردن به ابعاد عظیم اعتراضاتی 
اتکا  با  ثانیًا  دارد،  ادامه  و  آغاز شده  است که 
تعداد  به سادگی می توان حدس زد چه  به آن 
انبوهی هنوز در زندان ها به سر می برند. از  سوی 
دیگر چگونگی نگه داری این تعداد از معترضین 
به ظرفیت زندان ها مورد سوال است.  با توجه 
چه بسا فجایعی مانند کهریزک اتفاق افتاده باشد 
که فعاًل از آن ها بی خبریم و در آینده مشخص 

خواهند شد.

این هجوم وحشیانه و سبعانه حکومت به مردم 



برای  بی گناه  انسان  هزار  ده ها  دست گیری  و 
ماه ها، نشان از دست پاچگی و سراسیمگی سران 
حکومت دارد. نفس “عفو” و آزادی این تعداد، 
برای جمهوری اسالمی که در پرونده سازی ید 
طوالیی دارد بیشتر از هر چیز خبر از ضعف و 
ناتوانی اش در مقابله با مردم می دهد. در عمل 
حکومت  وسیع  دست گیری های  که  شد  ثابت 
که به قصد ارعاب و عقب نشاندن مردم انجام 
می شود، عماًل بی نتیجه ماند و نهایتًا خود حکومت 
این تعداد  مجبور به عقب نشینی و آزاد کردن 

شد. سنگ بزرگ نشان نزدن است.

شاهد  باز  گوش  و  چشم  با  نیز  مردم  طبیعتًا 
این عقب نشینی مفتضحانه هستند و برای ادامه 



انقالب خود از آن خواهند آموخت. هیچ حکومتی 
نمی تواند برای ده ها هزار بی گناه پرونده سازی 
نوع  این  از  مردم  ترس  بتراشد.  جرم  و  کند 
دست گیری ها خواهد ریخت و با عزمی جزم تر 
از پیش برای سرنگونی حکومت اسالمی مبارزه 

خود را ادامه خواهند داد.
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جمهوری اسالمی اعتراف می کند که 
کودک را به کار می گیرد      

ناصر اصغری  

شهری  خدمات  مدیرکل  که  نظری  حسین 
شهرداری تهران است، در گفتگوئی با خبرگزاری 
مهر تایید کرده است که کودکان بعنوان نیروی 
خدمات شهری به کار گرفته می شوند. می گوید 
جدید  سال  در  ضعف  این  باشید  “مطمئن  که 

حتما برطرف خواهد شد”.

جمهوری  سیطره  زیر  ایران  در  بودن  کودک 
که  کودکی  تباهی.  با  است  مترادف  اسالمی 



قرار است بازی و کودکی کند، که قرار است 
مدرسه برود و شادی کند، درگیر فربه کردن 
بیشتر جیبهای مقامات ریز و درشت جمهوری 
اسالمی است. جامعه ای که بیکاری بزرگساالن 
از سر و کولش می بارد، حکومتش کودک را به 
کار می گیرد که کم بخواهد، که اعتراض نکند، 
که مورد هر سواستفاده و اجحافی قرار بگیرد. 
واضح است که دولتی که کودکان را در خیابان 
مورد گلوله های جنگی قرار می دهد و ده ها نفر 
را کشته و اعدام کرده و دهها نفر را با گلوله های 
ساچمه ای نابینا کرده است، قرار هم نیست که 
برخورد بهتری با کودکی که خانواده اش محتاج 

نان شب است، بکند.



دیگر  که  افتضاحی  این  برای  حلشان  راه  اما 
حاشایش  و  گفت  دروغ  اش  درباره  نمی شود 
حل هایشان،  راه  بقیه  مثل  درست  هم  کرد 
می شود”  درست  “انشاءاهلل  و  غیب  به  رجوع 
ضعف  این  باشید  “مطمئن  می گوید:  می باشد. 
در سال جدید حتما برطرف خواهد شد.” آخر 
کوچکترین  که  دارید  برنامه ای  چه  چطوری؟ 
“غیرخودی”  و  کارگر  آدم  زندگی  در  بهبودی 
صورت بگیرد؟ چرا مردم باید وعده های خشک 
و خالی و بدون پشتوانه تان را، که بیش از چهل 
سال است بی مالیات همینطوری تولید می کنید 

را بپذیرند؟

بیخود و اتفاقی نیست که نیروی اصلی انقالب 



حاضر جوانانی هستند که تا یکی دو سال و بعضا 
یکی دو ماه پیش کودکی بیش نبودند و می دانند 
که این رژیم بهشان یک زندگی بدهکار است. 
از دست  است که دیگر  بدهکار  یک کودکی 
کالم  یک  در  و  جوانان،  کودکان،  است.  رفته 
جامعه این وضعیت را دیگر از جمهوری اسالمی 
نمی پذیرند و به کمتر از سرنگونی آن رضایت 

نخواهند داد.
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تورم  ناعالج      
سینا پدرام   

گفت:  مجلس،  بودجه  تلفیق  کمیسیون  رییس 
برخی  که  برود  پیش  خوب  هم  همه چیز  “اگر 
چیز ها خوب پیش می رود، سال آینده باز ما یک 

تورم باالیی خواهیم داشت.”

سوال در همین “اگر” بزرگی است که در تک 
تک صحبتهای  سران جمهوری اسالمی شنیده 
نتوان  اگر  “در  که  اند  گفته  قدیم  از  میشود. 
به  نیز  رژیم  سران  میرسد  نظر  به  و  نشست” 
خوبی آگاه هستند که اوضاع اقتصادی بیش از 
اندازه دراماتیک است. از نظر متخصصین سیستم  



سرمایه داری، برای به اصطالح “رونق اقتصادی” 
و به قول معروف برای اینکه “ُرِس کارگر جماعت 
را بِکشند” نیاز به سرمایه گذاریهای کالن دارند. 
شرط اولیه این امر تامین امنیت سرمایه با اعمال 
دیکتاتوری و سرکوب است. نیاز به فرودستانی 

دارند ساکت و خاموش و بی هیچ خواستی.

 علیرغم سرکوب سیستماتیک جامعه از هر جنبه 
ای، ما در ایران باز شاهد یک جامعه متالطم، 
مطالبه گر و در عالم سیاست “گستاخ” هستیم. 
در چنین فضایی سرمایه ها امنیتی ندارند. این 
درد مشترک رژیم و اپوزیسیون دست راستی و 

سلطنتی ایران است.

اقتصاد جهانی، دزدساالری،  ادغام در  از عدم   



چاپ پول بدون پشتوانه و رانت بازی که بگذریم، 
باالخره مسًیله بود و نبود خود رژیم اسالمی یا 
به عبارت بهتر مسًیله سرنگونی  انقالبی رژیم 
نیز خود عامل بزرگتری برای یک اقتصاد فلج و 

بی آینده است.

برجام و اروپا و رابطه با چین و روسیه نیز فرجی 
نیستند. به نظر میرسد که راه حل سرمایه دارانه 
ای برای برون رفت از این تورم و گرانی فزاینده 
نمیتوان متصور شد. از این زاویه، اپوزیسیون دست 
راستی و معروف به سلطنت طلب نیز فاقد آن 
برنامه اقتصادی استراتژیک ضد تورمی و رفاهی 
است که بتواند مشروعیت سیاسی ایدًیولوژیک 
در جامعه را کسب کند. به هر حال مدل جهانی 
این جنبش، با نسخه های ریاضت اقتصادی نیز 



فعال نقشه سر راستی ندارد.

از  مضاعف  دزدی  یعنی  ساده  زبان  به  تورم   
سفره مردم. یعنی کوچک کردن سهم مردم از 
ثروت اجتماعی. جواب  و راه حل این معضل در 
دست جنبش اجتماعی است که خواستار رفاه 
است.  جامعه  تمامی  برای  حداکثری  اقتصادی 
چگونه میتوان از این مطالبات پاسداری کرد؟ 
جواب، خواست آزادیهای بی قید و شرط، دخالت 
مستقیم مردم در قدرت و اداره جامعه و لغو کار 
مزدی یعنی توزیع رفاهیات بر حسب نیاز مردم، 

که شوراها ضامن اجرا آن هستند، است.
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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 


