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کنگره حکومتی و “زنان تاثیر گذار”   
آذر پویا 

 ۳۰ جمعه  روز  اسالمی  جمهوری  ارشاد  وزیر 
تاثیرگذار”،  “زنان  کنگره حکومتی  در  دی ماه، 
جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی و دختر 
احمد علم الهدی را “از اندیشمندان کشور” نامید. 

در  منحوس  رژیم  این  رسوائی  کوس  چه  هر 
سرتاسر جهان بیشتر زده میشود مقامات مربوطه 
تا  میزنند  خرگوشی  خواب  به  را  خود  بیشتر 
وانمود کنند که انگار نه انگار نزدیک به 4 ماه 
است دنیا صدای اعتراض و انقالب مردم ایران 
را شنیده و دیگر به خزعبالت سران این رژیم 



ذره ای توجه ندارد.

که  میدانند  همه  دیگر  ارشاد!  وزیر  آقای  نه 
یاد  زنده  ایران  زنان  گذارترین  تاثیر  از  یکی 
مهسا امینی بود که با قتل فجیع اش توسط شما 
جانیان دنیا را متوجه خود کرد و انقالبی را در 
ایران شکل داد که تاثیرات آن در تمام جهان 

در آینده نمایان خواهد شد. 

یکی دیگر از زنان تاثیرگذار و بسیار محبوب، 
سپیده قلیان دختر شجاع و بی باکی است که 
با  و  ننشسته  ساکت  چالهایتان  سیاه  در  حتی 
نوشته هایش اعمال غیر انسانیتان را برمال میکند 
و صدای زنان بی صدائی است که در اسارت 
شما هستند. اسطوره مقاومت زینت جاللیان که 



بیش از 15 سال است بدون یک روز مرخصی 
در زندانهای شما بسر میبرد را همه میشناسند و 

استقامتش را ارج می نهند. 

اسامی زیادی را میشود به لیست زنان شجاع، 
سکینه  کرد.  اضافه  تاثیرگذار  و  اندیشمند 
محمدی آشتیانی را بخاطر دارید؟ کسی که با 
به  و  پا خاست  به  اعالم حکم سنگسارش دنیا 
یمن فعالیتهای شبانه روزی مینا احدی و سایر 
انسانهای مخالف قتل و اعدام، نه تنها حکم او لغو 
شد بلکه این مجازات شنیع و غیر انسانی برای 
همیشه به تاریخ سپرده شد. گوهر عشقی یکی 
دیگر از زنان تاثیر گذاری است که با فعالیتهای 
سال  بشر”  “حقوق  جایزه  اش  انساندوستانه 
2۰22 کانادا و جایزه “ارزش شجاعت” دولت 



ایتالیا را از آن خود کرد. ویدا موحدها، و صدها 
زن شجاع و بی باک که یا بدست جالدان شما 
بقتل رسیده اند و یا در زندانهایتان زیر شکنجه 
که  هستند  گذاری  تائثر  انسانهای  دارند  قرار 
تاریخ نام آنها را فراموش نخواهد کرد. نیکاها، 

ساریناها و حدیث ها از نوعند.

در این لیست برای زنان متحجر و مفلوکی که 
حقارت را با جان و دل پذیرفته اند و به دست 
دوم بودن و بی حقوقی خود افتخار میکنند جائی 

نیست. مردم قهرمانانشان را میشناسند.
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راه فرار جوادی آملی  
منظر دریاکناری 

عملکرد  از  بار  چندمین  آملی،  جوادی  عبداهلل 
داد  هشدار  و  کرد  انتقاد  بی عرضه”  “مسئوالن 
“مادامی که مسئولین بی عرضه باشند و در جامعه 

اختالس نجومی باشد، شکست حتمی است.”
 

جوادی آملی در دستگاه جنایت جمهوری اسالمی 
نفوذ سیاسی باالیی دارد. از نزدیکان خمینی بود 
از  داشت.  زیادی  های  پست  دوران  آن  در  و 
تایید کنندگان خامنه ای بعنوان مرجع تقلید و 
از مدافعان سرسخت  و  رهبر حکومت اسالمی 
او است و نفوذ کالم فراوانی در درون حکومت 



دارد.
 

با این حال جوادی آملی فهمیده است که عمر 
حکومت به تار مویی بند است و هشدار می دهد، 
مادامی که مسئولین بی عرضه باشند و در جامعه 
اختالس نجومی باشد، شکست حتمی است. او 
در مورد معضل حجاب هم می گوید که با “بگیر 
و ببند و سرنیزه” حل نمی شود و اعتقاد دارد اگر 

ملت قیام کنند ما راه فرار نداریم.
 

پرونده جنایت جوادی آملی بسیار سنگین است 
حال  این  با  نیز هست.  ای  خامنه  وفادار  یار  و 
این فرد که اطالعات کافی و همه جانبه از همه 
تار و پود حکومت اسالمی دارد و دقیقا می داند 



رژیم اسالمی چه ظرفیت باالیی در خلق جنایت 
و کشتار دارد، اما به این نتیجه رسیده است این 
مردم را نمی شود با فقر و فالکت بیش از این به 
بند کشید. او میداند مسئله حجاب را نمی تواند 
به زور سرنیزه به جامعه تحمیل کرد. او حقایق 
بسیار زیادی را بو کشیده است و راه چاره را در 
این می بیند که در این مملکت که بر سر گنج 
نشسته است مسئولین مقداری سر کیسه را شل 
کنند تا مردم اسیر فقر و فالکت بانیان حکومت 

اسالمی را به “دریا نریزند”
 

جوادی آملی چهار ماه بعد از انقالب زن زندگی 
آزادی فکر می کند اگر مسئولین بی عرضه را 
ای،  تواند خامنه  قرار دهد می  افشاگری  آماج 



خودش و کل بساط جنایت حکومت اسالمی اش 
را نجات دهد. ترس این ُمهره مهم حکومت از 
این است که نه جایی برای فرار دارند و نه مردم 
به آنها رحم خواهند کرد. دنیایی را پیش چشم 
خود مجسم می کند که سیل انقالب مردم آنها 
وحشت  ببرد.  فرو  زمین  اعماق  به  و  بشوید  را 
جوادی آملی واقعی است. این جرثومه فساد و 
قتل و فقر اسالمی را نمی شود با هیچ ترفندی 
با حیله، حکومت  نه  با کشتار و  نه  نجات داد. 
اسالمی در آتش خشم مردم می سوزد و خاکستر 

می شود.
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به بهانه آزادی “آنا مونتس” 
جاسوس کوبا در آمریکا   

کیوان جاوید 

آنا بلین مونتس پس از 2۰ سال از زندان آزاد 
او اکنون ۶۶ سال دارد. مونتس سال های  شد. 
سال در نهفته  ترین الیه های دولت ایاالت متحده 
در نقش جاسوس کوبایی نفوذ کرده بود تا اینکه 
مدت  به  مونتس  شد.  2۰۰1دستگیر  سال  در 
1۷ سال اطالعات فوق  محرمانه و مهمی را در 

اختیار کوبا گذاشته بود.

زندان  با  نباید  متخاصم  دولت  برای  جاسوسی 



شاهد  هم  پیش  روز  چند  همین  بگیرد.  پاسخ 
اعدام علیرضا اکبری توسط جمهوری اسالمی به 
جرم جاسوسی برای دولت انگلیس بودیم. خارج 
از اینکه این اتهام واقعی بوده یا نه و به گفته 
است،  آمده  بدست  شکنجه  با  اکبری  علیرضا 
نباید اجازه داشته باشد نفوذی در  هیج دولتی 
درون دستگاه اداری و اطالعاتی خود را محکوم 

به زندان کرده یا بدتر از آن اعدام کند. 

در دنیای سرمایه داری و به دلیل رقابت دولت 
تبدیل  عادی  امر  یک  به  جاسوسی  هم،  با  ها 
شده است. جاسوسی به صدها شیوه در جریان 
است، چرا که دولتها نهایتا دشمن همدیگر اند. 



جاسوسی دولت اوباما از آنگال مرکل صدر اعظم 
آلمان یک نمونه واضح است که نشان میدهد 
حتی دولتهای بظاهر دوست و متحد به جاسوسی 
دنیای  داری  دنیای سرمایه  علیه هم مشغولند. 
حفط بقای دولت خودی تا سر حد ایجاد جنگ 
های ویرانگر و جاسوسی های اقتصادی و سیاسی 
وجود  تواند  می  این چرخه  است.  آوری  فن  و 
جامعه  اسیر یک  انسان  که  اگر  باشد،  نداشته 

طبقاتی و ضد انسانی نباشد.

اگر مقابله با جاسوسی با مجازات سنگین پاسخ 
نگیرد آیا تمام تار و پود یک دولت از جاسوسان 
اشباع نمی شود؟ راه حل مقابله با این نفوذی 



این است که  اولیه  ها چیست؟ صورت مسئله 
در  بزرگتر  بغایت  علت  یک  معلول  جاسوسی 
جهان امروز است. جهان سرمایه داری بر اساس 
سیستم تنازع بقا و فلسفه بُکش تا کشته نشوی 
دون  و  بشری  ضد  هدف،  این  است.  شده  بنا 
شان و کرامت انسان است. با از بین رفتن نظام 
طبقاتی هیچ کس نیازی به جاسوسی ندارد. تا 
آن وقت باید جامعه به سوی یک سیستم مدنی 
تر و انسانی تر گام بردارد. همانطور که اعدام 

در بسیاری از کشورها ملغا شده است.

دارد  مقامی که  و  از پست  میتوان  را  جاسوس 
باشیم  داشته  بیاد  بس.  و  همین  کرد.  اخراج 



وارد کردن اتهام جاسوسی و پیگرد و مجازات 
مخالفین نیز یک اهرم  فشار کارساز دولتها علیه 
آزادیخواهان است. جولیان آسانژ یک نمونه از 
این  نباید یک جرم باشد.  آن است. جاسوسی 

حکمی انسانی و متمدنانه است.
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فراخوان بازنشستگان آموزش و پرورش 
به تجمع بزرگ   

ساعت 10 صبح سوم بهمن ماه
حزب کمونیست کارگری ایران 

بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای هماهنگی 
در  بازنشستگان  فرهنگیان  صنفی  تشکلهای 
وضع  بیشتر  روز  هر  شدن  بدتر  به  اعتراض 
معیشتی خود و پاسخ نگرفتن مطالبتشان، برای 
ساعت یازده صبح ۳ بهمن ماه به تجمع بزرگ 
در مقابل آموزش و پرورش فراخوان داده اند. 
صدور احکام رتبه بندی و پاداش، خواست فوری 



آنهاست. اجرای کامل همسان سازی و افزایش 
حقوقها به باالی خط فقر، درمان و تحصیل رایگان 
به  دادن  پایان  مناسب،  مسکن  داشتن  حق  و 
امنیتی کردن مبارزات، پایان دادن به اختالسها و 
دزدی ها، حق تشکل و تجمع و اعتراض از دیگر 
مطالبات اعالم شده بازنشستگان در مبارزاتشان 

بوده است. 

حزب کمونیست کارگری از خواستها و فراخوان 
حمایت  بهمن  سوم  فردا  برای  آنان  تجمع  به 
کرده و همه بازنشستگان در سراسر کشور را به 
پیوستن به این تجمعات فرامیخواند. بازنشستگان 
در  همواره  هستند.  جامعه  رزمنده  بخش  یک 
مبارزاتشان خواستهای کل جامعه را نمایندگی 



باید از مبارزات آنها وسیعا حمایت  اند.  کرده 
کرد. 

ماه  بهمن  دوم  امروز  صبح  که  است  گفتنی 
بازنشستگان شهرستان شوش، هفت تپه، کرخه 
و حر برای پیگیری مطالباتشان درسازمان تامین 
اجتماعی شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند. 
متناسب سازی سال14۰۰،  اجرای 25 درصد 
و  رایگان  درمان  کارگری،  عیدی  پرداخت 
برخی مطالبات معیشتی دیگر خواستهای فوری 
اعتراضات گسترده  بازنشستگان  این  آنهاست. 
ای در سال گذشته علیه وضعیت وخیم معیشتی 
و  درمان  از  و محرومیت  نازل حقوقها  و سطح 
صندوق  از  ها  چپاولگری  و  رایگان  بهداشت 



بازنشستگی داشتند. بازنشستگان در بیانیه  اشان 
و همدلی  اتحاد  بر  پیگیری خواستهای خود  بر 
تحقق  تا  کردند  اعالم  و  کرده  تاکید  یکدیگر 
خواستهایشان دوباره یکشنبه های اعتراض خود 
به  توجه  عدم  درصورت  ولی  میکنند  برپا  را 
روزهای  در  باشد  الزم  چنانچه  هشدارهایشان 

دیگر هفته نیز اجتماع خواهند داشت. 

نابود باد حکومت اسالمی!
حزب کمونیست کارگری ایران
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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 


