
شماره ۱۳۰  

۱4۰۱ خرداد   ۱۶  -  2۰22 ژوئن  سردبیر این شماره: آذر پویا۶ 

در این شماره ژورنال

دشمنان، کابوس شبانه روزی خامنه ای 
نوشته اصغر کریمی     

افزایش ۵۰ درصدی حقوقهای نجومی مجلسیان
نوشته شهال دانشفر    

دفاع از فعاالن محیط زیست 
نوشته کاظم نیکخواه     

 باز هم در مورد جنبش “می تو”!
نوشته مینا احدی    

رهبر تروریسم اسالمی در جهان!
نوشته عبدل گلپریان    



دشمنان، کابوس شبانه روزی خامنه ای 
اصغر کریمی  

خامنه ای گفت:  “بازگشت به دوران پهلوی ارتجاع 
است”. 

قبل  سال  پنجاه  به  بازگشت  میگوید.  درست 
ارتجاع است و جامعه نیز، علیرغم اینکه حکومت 
خامنه ای روی نظام سابق را سفید کرده است، 
چنین اجازه ای نمیدهد، اما بازگشت به ۱۴۰۰ 
ارتجاعی  است.  ارتجاعی تر  بار  هزار  قبل  سال 
که هیچگاه جامعه آنرا نپذیرفت و بهمین دلیل 

حکومت فقط با زور شمشیر سر پا مانده است. 

سمت  به  کس  “هر  گفت:   همچنین  خامنه ای 



زندگی و فرهنگ غربی برود مرتجع است”. ما از 
همان ابتدای حکومت اسالمی گفتیم که جمهوری 
اسالمی بیشتر از آنکه علیه دول غربی باشد علیه 
ارزش های  است.  غربی  جوامع  دستاوردهای 
به  متعلق  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  سیاسی 
۱۴۰۰ سال قبل و بر پایه ضدیت با زن، ضدیت 
با کودک، با آزادی، با شادی، با علم و موسیقی، 
با رفاه مردم و همه پیشروی هایی است که در 
جوامع غربی بدرجاتی ایجاد شده است. به این 
معنی جمهوری اسالمی سمبل تمام  نمای ارتجاع 
عصر حاضر است همانطور که طالبان و داعش و 

بوکوحرام. 

اما لب کالم خامنه ای این بود که گفت  “مهمترین 
امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن 



اما دشمنان همان  اعتراضات مردمی است”.  به 
میکنند.  اعتراض  و  اعتصاب  مردمی هستند که 
معلمان،  و سراسر کشور،  آبادان، خوزستان  در 
کارگران، بازنشستگان، زنان، جوانان، دانشجویان، 
مالباختگان،  سیاسی،  زندانیان  دادخواهان، 
کشاورزان و میلیونها انسان فقیر یعنی همانها که 
در هر فرصتی فریاد میزنند دشمن ما همینجاست. 

خامنه ای یک کلمه از آینده نگفت، حتی وعده ای 
و  ضدانقالب  صحبتش  محورهای  تمام  نداد. 
دشمنان بودند. کابوسی که دست از سر خامنه ای 

و مقامات حکومت برنمیدارد.

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۶ ژوئن ٢۰٢٢



افزایش ۵۰ درصدی 
حقوقهای نجومی مجلسیان 

شهال دانشفر

تاجگردون نماینده سابق مجلس در دل نزاعهای 
افزایش ۵۰  از  توییتی  درون حکومتی شان در 
درصدی حقوق نمایندگان مجلس خبر داد. در 

رد این گفته مجلسیان به سخن در آمدند.

اسالمی  مجلس  بودجه  که  درحالیست  این 
امسال ۶۰ درصد افزایش داشت و طبق مصوبه 
و  نگهبان  اعضای شورای  اسفند۱۴۰۰ مجلس، 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت از انتشار حقوق 
در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی مستثنا 

شده اند.



افزایش ۵۰ درصدی حقوقهای نجومی مجلسیان 
در شرایطی صورت میگیرد که موضوع افزایش 
دستمزدها به یک چالش بزرگ در سطح جامعه 

تبدیل شده است. 

یکی از موارد اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی، 
کارگران قرارداد موقت نفت، کارگران بی آر تی 
شرکت واحد و بخش های مختلف شهرداری که 
با قرارداد موقت پیمانی کار میکنند، اینست که 
حتی همان حداقل افزایش مزد مصوب شورایعالی 
نیز  آنها  یعنی  نمیشود.  حالشان  شامل  نیز  کار 
همانند کارکنان دولت فقط ده درصد “افزایش” 
بر  درصدی  ده  افزایشی  داشت.  خواهند  مزد 
دستمزدهای چند بار زیر خط فقر که در برابر 



بیشتر  نابودی  به  را  معیشتشان  گرانی  سونامی 
میکشاند. از همین رو خبر افزایش ۵۰ درصدی 
مجلسیان به بحث داغی تبدیل شده و به خشم و 

نفرت بیشتر مردم دامن زده است. 
 

این جامعه ایست که فریاد مرگ بر دیکتاتورش 
همین روزها در دهها شهر بلند شد. خواست مردم 
جارو شدن کل بساط جهنمی جمهوری اسالمی و 
سرمایه داران مافیایی حاکم و داشتن زندگی ای 
مبارزات  اتحاد  این حلقه  است.  انسان  شایسته 

بخش های مختلف مردم در جامعه است.

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۶ ژوئن ٢۰٢٢



دفاع از فعاالن محیط زیست
کاظم نیکخواه 

   
فعال  هشت  شدن  زندانی  از  پس  روز   ۱۵۹۱
محیط زیست در ایران و هم  زمان با روز محیط 
زیست، شماری از زندانیان سیاسی سابق با انتشار 
فعاالن  این  با  ایران  رفتار حکومت  از  بیانیه ای 
بیانیه به امضای آتنا دائمی،  انتقاد کردند. این 
گیلبرت،  مور  کایلی  رتکلیف،  زاغری  نازنین 
ارس امیری، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه 
یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان رسیده 
است که همگی قباًل در زندان جمهوری اسالمی 

هم  بند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بوده اند. 



از هشت  نفر  بیانی دو  نیلوفر  و  سپیده کاشانی 
فعال محیط زیستی هستند که به جرم فعالیتهای 
جاسوسی  رسوای  اتهامات  به  و  زیستی  محیط 
و امثال اینها، از بهمن ۱۳۹۶ در زندان به سر 

می برند. 

امضاکنندگان نامه با اشاره به گذشت ۱۵۹۱ 
نوشته اند:  افراد،  این  شدن  زندانی  از  روز 
“حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر، و 
زیست بوم شان را در انقیاد، و حقیقت را خاموش 
و  دانش  سالح  با  که  را  اشخاصی  می خواهند، 
آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی 

و بقای آن دارند، در بند می کشند”. 



محیط  فعالین  خونی  دشمن  اسالمی  جمهوری 
را  زیست  محیط  جنایاتش  زیرا  است  زیست 
نیز بی نصیب نگذاشته است. جنگلها و کوهها و 
آبها و دشتها مدام با تاراج دست اندرکاران این 

حکومت روبرو هستند. 

 دفاع از فعالین محیط زیست در برابر حکومت 
و  مهم  بسیار  اقدام  یک  اسالمی  جنایتکار 
انسانی است و باید آنرا گسترش داد. زنده باد 
شخصیتهایی که با بیانیه خود توجه همگان را به 
جنایات حکومت در حق فعالین محیط زیست 

جلب کردند. 
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

۶ ژوئن ٢۰٢٢



 باز هم در مورد جنبش “می تو”!
مینا احدی

   
فارس نیوز خوشحال از شکاف در جنبش “می 
تو”، اعالم میکند که برخی از هنرمندان امضاهای 
خود را پس گرفتند. رسانه های دیگر حکومتی 
به  کنندگان  تعرض  اسامی  که  اند  نوشته  نیز، 
به  تعرض  این  که  زیرا  شود،  علنی  نباید  زنان 

حقوق افراد هست.
 

و  دهنده  سازمان  حکومت  و  مردساالر  جامعه 
مدافع متجاوز دارد از خود دفاع میکند.

مقابله با جنبش “می تو” و حمله به کسانی که 



علنی به جنگ تعرض به جسم و روح خود رفته 
اند، نه فقط در ایران بلکه در آمریکا و فرانسه 
و.. ، یک اتفاق همیشگی است. مردان متعرض 
اقتصادی  و  سیاسی  موقعیت  در  که  متجاوز  و 
باالیی هستند، با استفاده از امکانات خود، نه فقط 
قربانیان را میترسانند، بلکه با استفاده از پول و 
باج دادن به سیستم، سعی میکنند در دادگاهها 

نیز به نفع خود رای بخرند و دهانها را ببندند. 

درایران اما تعرض به زن، قانونی است، تجاوز 
تا  باال  از  و  است  حکومتی  مقدس  اصول  جزو 
پایین آن سیستم، از آخوند روضه خوان در فالن 
دهکده تا خامنه ای و روحانی و رئیس دادگاه و 
قاضی و کارمند دولت و دست اندرکاران هنر و 



سینمای حکومتی همه و همه بخود حق میدهند 
به زنان تعرض کنند و میدانند که حکومت و 

قوانین اسالمی هم از آنها دفاع میکند.

جنبش می تو در ایران جنبشی است علیه حکومت 
و ربط زیادی به جنبش سرنگونی طلبانه دارد. 
این جنبش را باید دامن زده و از کسانیکه علنی 

حرف میزنند صد در صد دفاع کرد.
 

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۶ ژوئن ٢۰٢٢



رهبر تروریسم اسالمی در جهان!
عبدل گلپریان 

   
محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم با تمجید از علی خامنه ای اعالم کرد: “خیلی 
اسالمی  انقالب  رهبر  توصیف  در  دشمنان  از 
اعتراف می کنند که ایشان در ایران نشسته اند 

ولی کل جهان را اداره می کنند.”
 

گفته های محمود رجبی در توصیف دشمنان از 
جایگاه رهبری خامنه ای درست است. خامنه ای 
و دیگر امامان جمعه نیز بارها از دشمن سخن 
کارگران،  دشمنان،  از  ایشان  منظور  اند.  گفته 
معلمان و زنان هستند. دشمن ایشان کسی نیست 



بجز مردم معترض و به پا خاسته ایران که هر 
روز در کف خیابانها رژیم را به چالش می کشند 
و با شعارهای “مرگ بر دیکتاتور”، “دشمن ما 
بر جمهوری اسالمی”،  همین جاست” و “مرگ 
در تالش برای به زیر کشیدن حکومت اسالمی 

هستند.
 

و  نشسته  ایران  در  ای  خامنه  میگویند  مردم 
باندها و  با هزینه کردن از مال و هستی اشان 
شاخه های تروریسم اسالمی در منطقه و هر جای 

دیگری را که بتواند تقویت و رهبری میکند.

بله خامنه ای رهبر فقر و فالکت، رهبر سرکوب و 
زندان در داخل و در خارج، رهبر دیگر دستجات 



تروریسم اسالمی در لبنان، عراق، یمن و سوریه 
است. توصیف مردم از رهبری خامنه ای و شبکه 
لجن  به  برای  او  ظرفیت  توصیف  رهبری،  بیت 
کشیدن هر نقطه بحرانی در منطقه و هر جای 

دیگری است.

 مردم اما هر روز در خیابانها حضور دارند و در 
صدد هستند رهبر تروریسم اسالمی در دنیا را 
به زیر کشیده و به حاکمیتش در ایران خاتمه 

دهند.

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۶ ژوئن ٢۰٢٢



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


