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گرانی نان و افزایش بودجه نهی از منکر
محسن ابراهیمی     

دبیر ستاد کشوری “امر به معروف و نهی از منکر” 
گفته است: “دولت، بودجه ما را به میزان ۵۸۰ 
میلیارد ریال تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز 
بودجه را ارتقا داد و در نهایت توانستیم برای 
امسال هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه بگیریم.”

در توجیه گرانی نان بارها گفته اند که خزانه 
دولت خالی است و قطع سوبسید گندم برای رفع 
به سفره  یورش  دلیل  این مشکل است. ظاهرا 

خالی مردم، خالی بودن خزانه دولت است!



وقتی سران حکومت در باره خزانه خالی مرثیه 
راه میاندازند، منظورشان این است که پول کافی 
برای تامین دستگاه سرکوب و دهها نهاد اسالمِی 

مفتخوِر تولیِد خرافه ندارند. 

همین بودجه کالن “امر به معروف و نهی از منکر” 
در کنار بودجه نجومی سپاه، بسیج، مرکز نشر 
آثار )خزعبالت( امام و بودجه تامین مالی امام 
نگه داشتِن جامعه  پَروار  و  جمعه ها در داخل 
انبوه آخوند در جهان(،  المصطفی )مرکز تولید 
کمک به حزب اهلل لبنان و حشد الشعبی عراق 
و حوثیهای یمن و دهها باند تبهکار اسالمی در 
ادعایی  “خزانه خالی”  میدهد که  نشان  جهان، 

مفت است. 



اینکه مردم در اعتراض به گرانی علیه خامنه ای 
و رئیسی شعار میدهند و همزمان بودجه نجومِی 
نهادی که شغلش آزار روزمره زنان و دختران 

و جوانان است اعالم میشود، نشانه چیست؟ 

نشانه این است که وضع حکومت اسالمی آنچنان 
خراب است که نه میتواند و نه میخواهد حتی 
نشان  عمال  رفتارها  این  با  و  کند  ظاهر  حفظ 
میدهد که تنها راه رهایی مردم، پایان دادن به 

عمر حکومت اسالمی است. 
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حکومت رزمایشی! 
نوید مینائی

و  بسیج  نیروهای  رزمایش  برگزاری  از  سپاه 
سپاه در کشور خبر داده. فرمانده سپاه ایالم در 
گردانهای  “رزمایش  گفته:  آبدانان  شهرستان 
بسیج برادران و خواهران به منظور ارتقاء سطح 
آمادگی و مقابله با تهدیدات دشمن در شرایط 
برگزار  کشور  سراسر  با  همزمان  و  مختلف 

میشود.”

تمرکز این رزمایش، مانند رزمایشهای قبلی، در 
شهرها و استان هایی است که مردم معترض 



به فقر و گرانی بیشترین اعتراضات خیابانی را 
داشته اند، اینبار خوزستان و ایالم!

امروز دیگر، نه تنها مردم ایران که جامعه جهانی 
به عینه دیده که حکومت اسالمی برای حل هر 
مشکلی به جز سرکوب و تهدید و گروگانگیری 
راه حل دیگری ندارد. نمی خواهد و نمی تواند 

داشته باشد.

حتی اگر ادعای حکومت را بپذیریم که تحریم 
های غرب دلیل عمده  فقر و گرانی در ایران 
مشکالت  این  حل  جهت  حال  این  با  است، 
با غرب ندارد و مساله  انگیزه ای برای توافق 



را به قاسم سلیمانی و سپاه تروریستی گره زده 
است و در عوض برای مردم اسلحه میکشد!

فرمانده سپاه ایالم به روشنی دلیل رزمایش را 
با  مقابله  و  آمادگی  “ارتقاء سطح  کرده:  بیان 

تهدیدات دشمن.” 
 بله! مانور شهری برای مقابله با دشمنی به نام 
مردم ایالم و خوزستان و همه مردم منزجر از 
حکومت  که  است  واضح  ایران!  در  حکومت 
اسالمی مردم را دشمن خود می داند و برای حل 
مشکالت این “دشمن”  راه حلی بجز سرکوب 

مسلحانه ندارد.



حکومت اسالمی را فقط می توان به قدرت قهریه 
مشکالت  حل  راه  راند.  عقب  مردم  انقالبی  و 
مردم ایران به سرنگونی انقالبی حکومت جانیان 

اسالمی گره خورده است.
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تالش برای نجات اسالم
سوسن صابری

    
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یک 
نشست حکومتی گفت: “ما امروز باید این شبکه 
های میانی که از اشخاص موثر حقیقی همچون 
کانونهای  مذهبی،  هیات  تا  گرفته  روحانیون 
مساجد، موسسات فرهنگی و هنری و موسسات 
اهداف  تا  بگیریم  بکار  میشود  شامل  را  قرانی 
انقالب اسالمی را پیاده سازی کنیم.” وی اضافه 
کرد: “ما حرفهای نزده و کارهای نکرده زیاد 

داریم.”

و  ابزار  تمامی  از  که  است  سال  چهار  و  چهل 



امکاناتشان برای نشر فرهنگ عقب مانده اسالمی 
استفاده کرده اند. چهل و چهار سال است که 
ازمدرسه و دانشگاه و محیط کار گرفته، تا رادیو 
و تلویزیون و مساجدشان در اختیار تالش برای 
مغزشویی و پراکندن خرافات بوده است. به این 
امکانات، سرکوب و شالق و زندان را هم اضافه 
کنید. اما به نتیجه مطلوبشان نرسیدند. جوانان و 
چندین نسلی که به زعم اینها، در دامان خودشان 
بزرگ شده اند، نگذاشتند که به نتیجه برسند. 
جنگ بین دو فرهنگ در این سالها در جریان بوده 
است.  از طرز لباس پوشیدن تا روابط خصوصی 
مردم، از برابری زن و مرد  تا حقوق  شهروندی 
جبهه  همگی   اجتماعی،  و  سیاسی  آزادیهای  و 
این  در  حکومتند.    و  مردم  میان  جنگ  های 



جنگ میان علم و خرافه ی مذهب، میان تمدن 
امروزی انسانی و فرهنگ عقب افتاده اسالمی، 

حکومت شکست خورده است. 

جانیان  این  به  مردم  پاسخ  شاهد  روزها  این 
شده.  دیر  خیلی  دیگر  که  گفت  باید  هستیم. 
“حرفهای نزده و کارهای نکرده” تان را با خود 

به گور خواهید برد.
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ادامه مبارزه برای 
نجات احمد رضا جاللی

هرمز رها
    

ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جاللی در مصاحبه 
با شبکه دوم تلویزیون آلمان، از تمامی کشورهای 
اروپایی خواست تا برای نجات همسرش “اقدام 
فوری” انجام دهند. او گفت: “اگر همسرم را اعدام 

کنند همه کشورهای اروپایی مسئول هستند.”

از چهارم ماه مه مصادف با پایان دادگاه حمید 
نوری در استکهلم وقرارگرفتن خبراجرای حکم 
اعدام احمد رضا جاللی در صدر اخبار جهان ، 
تالش گسترده ای از طرف همسراو و نهادهای 



سیاسی  وشخصیتهای  سازمانها  و  بشری  حقوق 
نجات جان  برای  ودانشگاهی در داخل وخارج 
وی صورت گرفت. چهاردهم مه )٢4 اردیبهشت( 
این تالشها به  نقطه اوج خود رسید و در شهرها 
وکشورهای غربی آکسیونهای پرشوری در خیابانها 
وهمچنین درمدیای اجتماعی بویژه در استکهلم 
انجام شد. قبل وبعد از این روز مالقاتهایی از طرف 
کمیته بین المللی علیه اعدام و ویدا مهران نیا با 
وزارت امور خارجه و شخص وزیر امورخارجه 
سوئد انجام گرفت. درادامه، مالقات با سفارتخانه 
های بلژیک و ایتالیا و آلمان دراستکهلم وارتباط 
با اتحادیه اروپا، توسط همسر احمد رضا جاللی 
و  وتالشها  این دیدارها  تمامی   . صورت گرفت 
همآهنگی خانواده های دستگیر شده دو تابعیتی 



بصورت متحد وهمآهنگ در جهت فشار به دولتهای 
سیاست  اتخاذ  جهت  اروپا  واتحادیه  اروپایی 
پژوهشگر  این  اعدام  با  مخالفت  در  پکپارچه 
ومقابله با گروگانگیری جمهوری اسالمی انجام 

گرفته و  به پیش میرود.

این حکومت گروگانگیر را باید از تمامی مجامع 
بین المللی بیرون کرد.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


