
شماره ۱۲۷  

۱40۱ خرداد   ۱۲  -  ۲0۲۲ ژوئیه  سردبیر این شماره: کیوان جاوید۲ 

در این شماره ژورنال

سینماگران دیگر بیانیه “تفنگت را زمین بگذار”  را امضا کردند 
نوشته حسن صالحی    

شمخانی و مافیای متروپل
نوشته کاظم نیکخواه    

یک اقدام تاریخی در برابر سازمان جهانی کار
نوشته شهال دانشفر    

بهای دالر به ۳۲ هزار تومان نزدیک می شود
نوشته کیوان جاوید    



سینماگران دیگر بیانیه “تفنگت را 
زمین بگذار”  را امضا کردند

حسن صالحی   

شد  متوسل  تهدید  سالح  به  اسالمی  جمهوری 
تا سینماگران امضای خود را از بیانیه “ تفنگت 
بی  بیانیه  این  تا  بگیرند  بگذار”  پس  زمین  را 
اعتبار شود. اما روز چهارشنبه ۱۱ خرداد محمد 
رسول اف، فیلم ساز و یکی از امضا کنندگان این 
سینماگر   ۷۰ از  بیش  که   داشت  اعالم  بیانیه 

دیگر به امضاکنندگان بیانیه پیوسته اند.

چندی پیش نزدیک به ۱۰۰ تن از سینماگران 
و هنرمندان ایرانی با انتشار نامه ای از نیروهای 



تا  انتظامی و نظامی جمهوری اسالمی خواستند 
سالح هایش را زمین بگذارند و “به آغوش ملت 

بازگردند.”

تهدید  سالِح  که  است  شده  معلوم  دیگر  حاال 
و  هیچکس  روی  اسالمی  جمهوری  سرکوب  و 
تهدید  وقتی  ندارد.  اثری  سینماگران  منجمله 
می کنند و حتی با گلوله معترضین را هدف قرار 
می دهند صدای مردم بلندتر می شود. مردم به 
نقطه جوش خود رسیده اند و حاضر نیستند که 
انبوه  بپذیرند.  دیگر هیچگونه خفت و ذلتی را 
اعتراضات مردمی، نیروهای سرکوبگر رژیم را 
مردم  دشمنان  حاال  است.   آورده  در  ستوه  به 
دارند طعم ذلت و حقارت را بخوبی می چشند.



از نظامیان  بار حق دارند که   سینماگران صد 
بخواهند  تفنگ هایشان را بر زمین بگذارند  و 
در برابر خواست مردم سِر تعظیم فرود بیاورند. 
فردا دیر است. نفرت از رژیم و دم و دستگاهش 
که  شود  می  ابراز  قدرت  و  صالبت  با  چنان 
این  انتظار  سرنوشت دیگری جز سرنگونی در 
اجرای دستورات  از  با سرپیچی  نیست.   رژیم 
نشانه  به سوی کسانی  را  ها  تفنگ  فرماندهان 
بگیرید که فرمان قتل مردم را می دهند. بگذار 

جنایتکاران تنها بمانند.
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شمخانی و مافیای متروپل
کاظم نیکخواه

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت حکومت 
از  شماری  جمع  در  خرداد،   ۱۰ روز  اسالمی 
خوزستانی های مقیم تهران گفت: “خانواده های 
داغدار آبادانی در این حادثه دهشتناک زیر بار 
قرار گرفتند، نخست آوار فرو ریختن  دو آوار 
از  روانی هدایت شده  آوار  و دیگری  ساختمان 
که  سیاسی  ورشکسته های  بازماندگان  سوی 
سال ها قبل فاجعه سینما رکس  آبادان را ایجاد 

کردند.”

اش  زاده  برادر  مشخصا  و  شمخانی  خانواده 



مناسبات نزدیک خانوادگی با حسین عبدالباقی 
وجود  زیادی  شواهد  و  دارند  متروپول  مالک 
دارد که همین ارتباط و امکان رانت خواریها و 
نجومی  و درآمدهای  ثروتها  منبع  به  اختالسها، 
برای عبدالباقی تبدیل شده و به او امکان داده 
و خطرناک  لرزان  برای ساختمانهای  است که 
مجوز بگیرد. اکنون جناب شمخانی که خود یکی 
از دزدان و جنایتکاران با سابقه حکومت اسالمی 
است، کل ماجرا را به تبلیغات “خارج نشینان” 

نسبت میدهد و از دو آوار سخن میگوید.

بزرگترین آواری که بر مردم کشور فرود آمده، 
حکومت اسالمی است. اینکه حکومت اسالمی و 
امثال شمخانی مسبب فجایع هر روزه در کشور 



هستند، نیازی به اثبات رابطه خانوادگی ندارد. 
حتی بعد از فاجعه آبادان، اقدام فوری حکومت 
گسیل نیروی سرکوب به خوزستان و دستگیری 
شمار زیادی از مردم بوده است. بنابرین شمخانی 
بیهوده تقال میکند رد پای خود و حکومتش را 
نه  مردم  حکومت  این  سرنگونی  با  کند.  پاک 
فقط از دیکتاتوری و یکه تازی آخوند و اسالم 
کل  حاکمیت  به  بلکه  میکنند،  را خالص  خود 
مافیای مفتخور سرمایه دار که خون مردم را در 

شیشه کرده نیز پایان خواهند داد.
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یک اقدام تاریخی در 
برابر سازمان جهانی کار

شهال دانشفر
    

در آستانه برگزاری اجالس ۱۱۰ سازمان جهانی 
کار )ILO( از سوی شورای هماهنگی تشکلهای 
صنفی فرهنگیان و شمار دیگری از تشکلهای صنفی 
کنندگان   شرکت  به  خطاب  اعتراضی  طوماری 
کنفرانس انتشار یافته که تا این زمان امضاهایش 

به بیش از سه هزار رسیده است. 

معلمان در این طومار با اشاره به سیاستهای اقتصادی 
دولت حاکم خصوصا در ماههای اخیر و گسترش 
فقر و فالکت مردم و فاصله عظیم طبقایی موجود، 



سرکوب اعتراضات مردمی علیه این وضعیت  را 
محکوم کرده اند. 

امنیتی  های  فشار  تشدید  به  اشاره  با  شورا  این 
و  صدا  در  شده  پخش  رسوای  سناریوی  بویژه 
سیما علیه معلمین و دیگر فعالین و دستگیریها، 
وضعیت را اضطراری خوانده است.  رفع اتهامات 
منتسب به فعالین صنفِی محبوس و آزادی تمامی 
دستگیرشدگان،  ملزم کردِن جمهوری اسالمی 
به احترام به حقوق بنیادین کارگران و همه مردم 
در زمینه آزادی ایجاد تشکل، حق آزادی بیان و 
حق تجمع، اعزام هیاتی بین المللی تحت هماهنگی 
گروه کارگری آی ال او و فدراسیون های بین المللی 
نیروی کار در  بررسی شرایط  اتحادیه ای جهت 
ایران،  نشست با تشکلهای مستقل صنفی و دیدار 



با فعالین صنفی زندانی در ایران و خانواده هایشان،  
اخراِج نمایندگان دست ساز دولت از هیئت مدیره 
آی ال او و عدم حمایت از انتخاب مجدد آنان 
به دلیل نقض دائم مقاوله نامه های بین المللی و عدم 
پاسخگویی به سرکوب متداوم تشکلها و فعالین 
اتحادیه ای و صنفی،  خواستهای فوری معلمان در 

این نامه است.  

این صدای اعتراض کل جامعه علیه فقر و بی تامینی 
و سرکوبگریهای حکومت است که جهانی میشود 
و باید وسیعا حمایت شود. جمهوری اسالمی باید 

بایکوت جهانی شود.
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بهای دالر به ۳۲ هزار تومان 
نزدیک می شود

کیوان جاوید
    

خارجی  ارزهای  قیمت  افزایش  روند  ادامه  در 
روز  در  دالر  فروش  نرخ  ایران،  آزاد  بازار  در 
پنج شنبه، ۱۲ خرداد، به ۳۱ هزار و ۸۵۰ تومان 

رسید.

در ایران درآمد مردم به ریال است اما همه فعل 
و انفعاالت اقتصادی به دالر صورت می گیرد. 
یعنی هر روز که از خواب بیدار می شویم، ارزش 
ریال کمتر و قیمت مایحتاج عمومی افزایش می 

یابد. 



آیا دلیل صعود دالر و سقوط ریال، آنطور که از 
عموما تحلیل گران می شنویم، توقف مذاکرات 
برجام و کاهش امیدها به رفع تحریم های آمریکا 

است؟ 

بر  است  بهترین حالت خراشی  در  تحلیل  این 
سطح یک فاجعه وسیع تر و همه جانبه تر که 
کل زندگی سیاسی و اقتصادی جامعه را تحت 
این  تاثیر خود قرار داده است. معضل و دلیل 
فاجعه مربوط به بنیان جمهوری اسالمی است. این 
رژیم با زندگی مردم خوانایی ندارد. اقتصادش 
و  چرخد  می  اسالمی  ساالری  دزد  اساس  بر 
سیاستش تماما در همه ستوه در تضاد با زندگی 

طبیعی، معمولی و عادی جامعه است. 



این حکومت نمی تواند با سیاست ریاضت کشی 
از یک سو و دریافت کمک خارجی  اقتصادی 
و استقراض از صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی از سوی دیگر بحران اقتصادی را برای 
کوتاه مدت تخفیف دهد. نه سرمایه داری جهانی 
این رژیم را به رسمیت می شناسد نه مردم ایران 
میدهند.  رضایت  سرنگونی  از  کمتر  چیزی  به 
پایان دادن به بحران اقتصادی و سیاسی تنها با 
انقالب علیه وضعیت موجود امکان پذیر است. 
تا آن روز دالر اوج می گیرد و فقر گسترش می 

یابد.
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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


