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جواب کوبنده بازنشستگان 
به خامنه ای و شورای عالی کار 

نسان نودینیان 

دو روز پیش، ١٤خرداد، خامنه ای گفت “دشمنان” 
برای “ضربه زدن” به کشور امید به “اعتراضات 
دشمن  محاسبه  “این  افزود  او  دارند.  مردمی” 
ای  اشاره  ای  خامنه  است.” صحبتهای  غلط  اما 
است به خیزشهای مردمی علیه سونامی گرانی 
و اعتراضات مردم آبادان بعد از فاجعه انسانی 
فرو ریختن ساختمان متروپل و حمایتهای مردمی 
که در ده ها شهر از اعتراضات مردم در آبادان 

انجام شد. 



هزاران تن از بازنشستگان تامین اجتماعی روز ١۶ 
خرداد ١٤۰١ در  بیش از بیست شهر راهپیمایی 
و تجمعات با شکوهی علیه دولت رئیسی و مصوبه 
آن  مبنای  بر  کار، که  عالی  ١۵ خرداد شورای 
تامین  بازنشستگان  مستمری  و  حقوق  حداقل 
اجتماعی به سطح پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان 

تصویب شده است، برگزار نمودند.

با  بازنشستگان  راهپیمایی و تجمعات سراسری 
می میرد  “بازنشسته  جمله  از  کوبنده  شعارهای 
دست  به  خیابون  کف  “فقط  نمی پذیرد”،  ذلت 
دروغ  همین جاست،  ما  “دشمن  حقمون”،  میاد 
میگن آمریکاست” و “مرگ بر رئیسی” تودهنی 

محکمی به خامنه ای بود.



بازنشستگان و مستمری  بگیران در کنار معلمان 
و کارگران در سال های اخیر بارها در اعتراض به 
وضعیت معیشتی و بی  توجهی حکومت به خواسته  

های خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند.

“مرگ بر رئیسی” و “باز نشسته میمیرد ذلت نمی 
پذیرد” بیان خواست نابودی حکومت اسالمی و 
از دی  است که  ای  اعتراضات گسترده  امتداد 
ماه سال ٩۶ شروع شده و اکنون به بستر اصلی 
مبارزه برای نابودی حکومت اسالمی تبدیل شده 

است.

سه شنبه ١۷ خرداد ١٤۰١
۷ ژوئن ٢۰٢٢



کفگیر به ته دیگ خورده است 
سیامک بهاری

“خمینی به من گفت شما رهبر بشوید”!

نقل قولی از یک فایل صوتی به جا مانده از خمینی 
در تأیید جانشینی و رهبری خامنه ای که دوسال 
پیش برای “اولین بار” نشر شده بود و همان موقع 
هم  پشیزی  و  نکرد  تره خرد  برایش  هم کسی 
ارزش نداشت، مجدداً برای “اولین بار” اما این 
بار اما از زبان شخص خامنه ای در تأیید خودش 
توسط رسانه های خیلی خودی چون تسنیم و فارس 

از خمینی نقل شده است. 



میرسد  خط  پایان  به  حکومت  یک  کل  وقتی 
بازی  در آوردن های مضحکش تماشایی میشود! 
خامنه ای به دوران طالیی امام متوسل شده است. 
میگوید او خودش مرا رهبر کرد! هاشمی هم که در 
اختالفات حکومتی سرش را زیر آب کرده  است  
شاهد ماجراست! مشروعیت من از آنجاست. او از 
حسابی خرج  می کند که دیگر سالهاست موجودی 
ای در  آن نیست! برای مردم ایران، برای میلیونها 
داغدار و دادخواه، خمینی نکبتی بیش نیست و 

تأیید او عین حکم عدم مشروعیت است!

بحران  از  را  خامنه ای  است  قرار  تأیید  این   
مسند  بر  همچنان  و  بدهد  نجات  مشروعیت 
به  بنشاند! خامنه  ای شعار کوبنده مردم  قدرت 



جان  آمده از شر حکومت اسالمی، سپر به سپر 
مأموران سرکوب و ارازل و اوباش تک تیراندازش 
را بخوبی شنیده است: “خامنه ای قاتله والیتش 
باطله”! خوب میداند هنوز این بخش لطیف نفرت 

عمیق مردم، از او و میراث شوم خمینی است!

خامنه ای می داند فرمان نابود باد جمهوری اسالمی 
جواب قاطع اکثریت قریب به اتفاق مردم جان به 
لب  آمده از “مشروعیت” خامنه ای و کل دستگاه 

حکومت است!

سه شنبه ١۷ خرداد ١٤۰١
۷ ژوئن ٢۰٢٢



گرانی و سالمت عمومی
سینا پدرام  

   
مصرف لبنیات در ایران با افزایش ۸۰ درصدی 

قیمت ها “٢۰ درصد” کاهش یافته است.

مشاور انجمن صنایع فرآورده های لبنی، هشدار 
و  مصرف کنندگان  خرید  قدرت  کاهش  داد 
کاهش ارزش ریال باعث تغییر رفتار مردم شده 
است و تاثیرات منفی خود را در هرم غذایی و 

سبد غذایی مردم گذاشته است.

حمله لجام گسیخته به معیشت مردم مستقیما 
مخاطره  به  را  مردم  روحی  و  جسمی  سالمت 



انداخته است. از این رو مقابله جدی با هرگونه 
تالش رژیم برای عملی کردن “جراحی اقتصادی” 
باید در دستور کار جنبشهای مختلف اجتماعی 
قرار بگیرد. چه با جمهوری اسالمی و چه بعد 
از  آن، جامعه باید بتواند از استاندارد و امنیت 
غذائی خود در مقابل هرگونه دست اندازیی دفاع 
کند. تامین مایحتاج عمومی به شکل مجانی ویا 
با هزینه های قابل پرداخت برای تمامی اعضای 
جنبشهای  فوری  خواستهای  جزو  باید  جامعه 

اجتماعی قرار بگیرد.
 

رژیم اسالمی مسئول مستقیم باال رفتن هزینه های 
عمومی مردم است و از اینرو باید این هزینه ها 
در شکل سوبسید یا پرداخت مستقیم به حساب 



مردم تامین شود. همه میدانند چند اختالس و 
از  بسیاری  شود،  کم  رژیم  این  خواری  رشوه 

مشکالت مردم حل خواهد شد.

هدف ما  خالص شدن از شر این رژیم است. نه 
تصورش دور از انتظار است و نه تحقق اش دور 

از دسترس!   
 

سه شنبه ١۷ خرداد ١٤۰١
۷ ژوئن ٢۰٢٢

 



شبکه جاسوسی رژیم: 
هیوالی هزاردست

میالد رابعی
   

پلیس تایلند دستور تحت نظر گرفتن جاسوسان 
ایرانی را صادر کرد. بنا بر گزارشها، پلیس تایلند 
پس از شناسایی یک جاسوس ایرانی در اندونزی 
برای  را  امنیتی  تدابیر شدید  سال گذشته،  در 

شناسایی موارد مشابه در نظر گرفته است.

اسالمی  جمهوری  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
با  اما  است،  منطقه  امنیت  برای  بزرگ  خطری 
اخباری که از گوشه  و کنار جهان دریافت میکنیم، 
به روشنی درمییابیم که این خطر بدون اغراق، 



اینکه حکومت  از  پس  است.  دنیا  تمام  متوجه 
کشته  مسئول  را  اسرائیل  همیشه  مثل  اسالمی 
بر  مجدداً  دانست،  صیادخدایی  حسن  شدن 
انتقامجویی تأکید ورزید. با توجه به نفوذ امنیتی 
فوق العاده حکومت اسالمی در ترکیه، اسرائیل 
به شهروندان خود که مقیم این کشور هستند 

هشدار داد.

اما دست  و  پای این هیوال تا دوردستترین نقاط 
و  دست گیری  از  پس  است.  شده  دراز  جهان 
حاال  اندونزی  در  رژیم  جاسوس  دو  اعتراف 
پلیس تایلند نگران نفوذ جاسوسان اسالمی در 

این کشور است. 
اینها در هر کجای جهان که امکان آن را بیابند 
شبکه  های جاسوسی خود را گسترش میدهند 



تا ضمن جذب مسلمانان کشورها، به شناسایی 
هیوالی  این  بپردازند.  اسرائیل  شهروندان 
هزاردست که سرش در تهران قرار دارد، هیچ 
و  ترور  برای  جا  همه   نمیشناسد.  مرزی  و  حد 
آدمکشی حاضر است. مخصوصًا وقتی سر خود 
را در خطر میبیند دستهایش را بیشتر میجنباند. 
اما این دستهای بیشمار و مخوف را تنها با قطع 
سرش می توان از کار انداخت. مردم ایران این 
این  قطع کردن  برای  روزها در جدالی سخت 
سر تالش می کنند تا هم خود و هم جهان را از 

لوث وجود این هیوال پاک کنند.

سه شنبه ١۷ خرداد ١٤۰١
۷ 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


