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دیدار خونین در کرملین! 
مصطفی صابر

پوتین  توسط  رئیسی در کاخ کرملین  ابراهیم 
این  انگشت  هر  از  شد.  پذیرفته  حضور  به 
“کمیته  رئیس  که  اسالمی  جمهوری  رئیس 
تابستان  در  سیاسی  زندانی  هزار  چند  مرگ” 
۶۷ بود، خون می چکد. چه اهمیتی برای پوتین 
هم  ایشان  خود  انگشتان  بعالوه  هیچ؛  دارد؟ 
رئیسی  است که  این  مهم  ندارد.  دست کمی 
نشسته  پوتین  محضر  در  شنو  حرف  و  مودب 
است. چرا که برای مثال هم اکنون مذاکرات 
برجام- و صد البته بی اعتنا به خون هایی که 
دارد  جریان  اسالمی  جمهوری  با  چکد-  می 



خود  بنفع  ایران”  “کارت  از  میتواند  پوتین  و 
جمهوری  کند.  استفاده  جهانی  معادالت  در 
رئیسی  فرستادن  که  دارد  امید  هم  اسالمی 
به بارگاه پوتین بتواند کمک کند که به آنها 
بدهد.  برجام  مذاکرات  در  بهتری  موقعیت 
کالم کوتاه، سرتاپای ماجرا خون آلود و ضد 

بشری و محکوم است.

بی شک مالقات با رئیس جمهور قاتل حکومت 
مافیای  پرونده سیاه  بر  برگ دیگری  اسالمی 
مردم  نزد  در  روسیه  بر  حاکم  داری  سرمایه 
شناسی  رسمیت  به  همچنانکه  است.  ایران 
با  ملل  سازمان  و  دولتها  توسط  قاتل  رئیسی 
جمهوری  شد.  روبرو  مردم  انزجار  و  نفرت 



اسالمی قاتل مردم ایران است. هیچ مشروعیتی 
نهادهای  و  دولتها  همه  از سوی  باید  و  ندارد 

بایکوت شود.   المللی  بین 
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توپ زیر پای زنان است 
نسان نودینیان 

٢ هزار زن اجازه یافتند در مسابقه فوتبال ایران 
و عراق در ورزشگاه حضور داشته باشند. مسابقه 
تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و امارات با حضور 
10 هزار تماشاگر برگزار می شود. این دیدارها 
در روزهای ۷ و 1٢ بهمن در ورزشگاه آزادی 

برگزار خواهد شد. به نقل از خبرگزاری ایلنا
 

حضور دو هزار زن در ورزشگاه آزادی پیشروی 
اسالمیزه کردن  علیه  دهه  که 4  است  جنبشی 
و  سرکوب  ترین  خشن  اعمال  با  ایران  جامعه 
علیه عربده کشی حاکمان ضد زن برای ورود به 
ورزشگاه فعال بوده و همواره دست به اعتراضات 



کوبنده ای زده است. نظر سنجی های چند سال 
گذشته همواره با اکثریتی باال موافق حضور زنان 

در ورزشگاه ها بوده است.

در  اسالمی  انقالب  رسیدن ضد  بقدرت  بدو  از 
به منظور اسالمیزه کردن  به زنان  ایران، حمله 
اقدامات  و  سیاست  از   بخشی  همواره  جامعه 
سرکوبگرانه مقامات ریز و درشت حکومت بوده 
است. اما جنبش رفع تبعیض و ستم بر زنان بر 
بستر اعتراضات کوبنده مردم و به میدان آمدن 
دختران خیابان انقالب، پیشروی های مهم و تاریخ 
سازی داشته است.  حکومت اسالمی فی الحال 
از زنان شکست سختی خورده است. به این معنا 

توپ زیر پای زنان است.



اعالم 1۸ شهریور »روز مبارزه برای حق ورود 
یاد سحر  و گرامیداشت  ها«  استادیوم  به  زنان 
خدایاری دختر آبی از پیشروی های مهم دیگر 
در جنبش نوین زنان است. دروازه های استادیوم 

ها باید بطور کامل بر روی زنان باز باشد.
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۴۵ هزار سال عمر
 از دست رفته در تهران

حسن صالحی

بر  هوا  آلودگی  تاثیر  مورد  در  بهداشت  وزیر 
 ۹۹ سال  “در  است  گفته  شهروندان  سالمت 
مجموع تعداد سال های عمر از دست رفته در 

شهر تهران، 4۵ هزار سال بوده است”

نمی دانیم این آمار وزیر بهداشت به چه میزان 
همه حقایق کشتار شهروندان به دلیل آلودگی 
مسلم  چیز  یک  ولی  کند.  می  منعکس  را  هوا 
است. هوایی که در تهران و اکثر شهرهای ایران 
تنفس می شود سم است. این سمی است که از 
سوخت  از  آید.  می  بیرون  های  ماشین  اگزوز 



ها  ماشین  در  که  استاندارد  غیر  مصرفی  های 
استفاده می شود، از مازوتی که نیروگاهها برای 
تولید برق می سوزانند، از آالینده هایی که صنایع 

تولید می کنند.

اما ماشین ها و نیروگاهها و حتی صنایع به خودی 
به  خود بی تقصیرند. مقصر کسانی هستند که 
استاندارد  غیر  قیمت جان آدمیزاد خودروهای 
می سازند. عامل آلودگی هوا کسانی هستند که 
هر آشغالی را بعنوان بنزین و گازوئیل به سوخت 
ماشین ها تبدیل کرده اند. مقصر کسانی هستند 
که برای تجدید صنایع با انرژی های غیر فسیلی 
پشیزی ارزش قائل نیستند. همان کسانی که با 
ساختن برج ها و انبوه سازی ها ریه های تنفسی 

شهر تهران را مسدود کرده اند.



 تقصیر از جمهوری اسالمی است که گلوی مردم 
را می فشارد تا کشته شوند. تقصیر از فسیل های 
حاکم بر ایران است. منابع آبی را خشکاندند، 
جنگلها را نابود و هوا را سمی کردند. راههای 
تنفسی جامعه ایران تنها با سرنگونی جمهوری 

اسالمی باز می شود.
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سم زدایی از حکومت اسالمی
کیوان جاوید

»محموله گندمی که اخیراً از روسیه وارد ایران 
داشت«.  سربی  آلودگی  باالیی  میزان  به  شد، 
پژوهشگر  و  اگرواکولوژیست  سهرابی،  منصور 

محیط زیست.

و  کنترل  آزمایشگاه  رئیس  پورمقیم،  مژگان 
وجود  دارو:»وضعیت  و  غذا  سازمان  ارزیابی 
نیترات و فلزات سنگین در  آالینده ها و ذرات 
محصوالت کشاورزی تولید داخل نگران کننده 

است«.

خاک  و  آب  دفتر  کل  مدیر  مریدی،  علی 



سازمان حفاظت محیط زیست:  »فلزات سنگین 
باقی مانده در مواد غذایی که ناشی از سموم دفع 
آفات است، مهم ترین دلیل ابتال به انواع سرطان 

است.«

دیگر یک حکومت از چه راه و چه زبانی باید 
بگوید دشمن همجانبه، ممتاز و بی همتای مردم 

ایران و بشریت است.

در دنیا به عقل هیچ بنی بشری این همه دشمنی 
با  رسد. دشمنی  نمی  با شهروندان یک کشور 
دگرباشان جنسی. دشمنی  و  دینی  های  اقلیت 
با زنان تا سرحد جنون. دشمنی با سفره خالی 
کارگران و همه مزدبگیران. دشمنی با آزادی و 
به بند کشیدن مخالفین سیاسی و کشتار جوانان 



و نوجوانان در تظاهرات های خیابانی.

و  پرونده، کارتون خوابی و گور خوابی  این  به 
اتوبوس خوابی و آلودگی آب و هوا را هم اضافه 
کنید تا به این نتیجه برسید که »آنچه خوبان 
دارد«.  تنهائی  به  اسالمی  دارند جمهوری  همه 
آلودگی خطرناک محصوالت کشاوزی را به این 
پرونده اضافه کنیم تا ماموریت مقدس اسالمی 

علیه حتی حق زنده بودن مردم تکمیل گردد.

جامعه اما، مدت مدیدی است که حکم به رفتن 
این هیوالهای اسالمی داده است. اجرا این حکم 
سالها در جریان مبارزات مردم قرار گرفته است. 
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ترکیه: افول اسالم سیاسی و 
آبروی بر باد رفته حضرت حوا

سیاوش آذری

چند روز پیش مراد شاهین سر دسته گروه موسوم 
دستجات  از  یکی  ملی”که  بقای  “حرکت  به 
اسالمی- فاشیست ترکیه است مدعی شد که 
در  ترکیه،  محبوب  سرای  ترانه  آکسو،  سزن 
ترانه ای حضرات آدم و حوا را خوار شمرده و 
نکته  است.  کرده  توهین  اسالمی  مقدسات  به 
اینجاست که آکسو این ترانه را پنج سال پیش 

سروده بود. 

حال چه شده است که فیل این اوباش اکنون 
به یاد ناموس از دست رفته حضرت حوا افتاده 



است؟ واقعیت این است جامعه ترکیه به یمن 
“اسالم خوش  و  اردوغان  بیست سال حکومت 
بی سابقه  اجتماعی  و  اقتصادی  با بحران  خیم” 
ای روبرو است: بیکاری 11 درصدی، تورم 3۶ 
درصدی و مشکالت جدی میلیونها نفر در تهیه 
پایه ای ترین مایحتاج مانند نان و شکر. این در 
حالی است که حلقه های نزدیک به اردوغان و 
حزب عدالت و توسعه از طریق اختالس، رشوه 
خواری، زمین خواری، پولشویی و باند بازی هر 

روز میلیاردها لیره به ثروت خود می افزایند.

نکته دیگر اینکه علیرغم بیست سال حکومت، 
اردوغان بارها به عدم موفقیت اسالم سیاسی در 
اعتراف کرده  فرهنگی  هژمونی  آوردن  بدست 
این  در  باید  را  ها  رجزخوانی  این  علت  است. 



شکست همه جانبه اسالم سیاسی جستجو کرد. 
این تالشی مذبوحانه برای منسجم کردن صفوف 
در هم ریخته نیروهای اسالمی در ترکیه است. 
دفتر  بستن  در  را  تصمیمش  ترکیه  جامعه  اما 
این وحوش اسالمی گرفته است. حتی خود خدا 
رفته  از دست  آبروی  بازگرداندن  به  قادر  هم 

حضرت حوا نخواهد بود.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


