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انسان و طبیعت، قربانیان دوگانه 
آیت اهلل هاى سرمایه دار  

سينا پدرام

محيط  حفاظت  سازمان  طبيعی  محيط  معاون 
 ٧٠ اخير  قرن  نيم  طی  می گوید:  ایران  زیست 
درصد گونه هاى برجسته حيات وحش را از دست 

داده ایم. رادیو فردا

به  ایران  در  زیست  محيط  فعالين  حاليکه  در 
زندانهاى طوالنی مدت محکوم ميشوند، تخریب 
محيط زیست در ایران بخشی از سياستهاى روزمره 
حکومت اسالمی براى پر کردن جيبهاى گشادشان 
است. کارنامه جنایتکارانه جمهورى اسالمی مملو 



از خشکاندن تاالبها، جنگلها، رودخانه ها و فجایع 
طبيعی دیگر است. 

جمهورى  مافيایی  سيستماتيك  دزدى  و  چپاول 
اسالمی را به سيستم سرمایه دارانه اداره کشور 
اضافه کنيد تا دليل و بانی این فجایع طبيعی را 

در ایران بهتر بشناسيد. 

از این دانسته هاى عمومی که بگذریم، الجرم به 
سؤال بزرِگ “چه باید کرد” بر ميخوریم.  برخی 
الیزال بودن سرمایه دارى را فرض ميگيرند و به 
تغيير رفتار “مصرف کنندگان” و کاهش مصرف 
اشاره ميکنند، گویی این مصرف “بی رویه” است 
که زمين را به ورطه نابودى کشانده است. برخی 



نشانه  را  پيشرفت صنعتی  و  تمدن  و  تکنولوژى 
ميگيرند. از”فلسفه حکيمانه” این نظرات که دور 
شویم، به توجيه سياسی این نظرات، که همانا حفظ  
نظام سرمایه دارى است، بيشتر نزدیك ميشویم.

براى ما سوسياليستها، سرمایه دارى دليل اساسی 
انسانی  طبيعت  از  و  طبيعت  از  انسان  گسست 
از  خالصی  و  ایران  آتی  انقالب  است.  خودش 
جمهورى اسالمی، گامی در پيوند متابوليك انسان 

با طبيعت است.
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 هفت دانه سین بجاى هفت سین 
مهين عليپور

اتحادیه  مدیره  هيات  عضو  یاورى،  اکبر 
بارفروشان، در مصاحبه با تجارت  نيوز در شرح 
رکود بازار ميوه گفته: ميوه گران است و قدرت 
خرید مردم ضعيف شده و مجبورند ميوه را دانه 
 اى بخرند. در ادامه می گوید: اشکتان در می آید 
وقتی که می بينيد شهروندان تهرانی ميوه را دانه 

 اى می خرند.

همين وضعيت بد براى خرید پوشاک و آجيل 
و بقيه اقالم صادق است. اتحادیه توليد کننده 
پوشاک ميگوید که پوشاکهاى توليد شده انبار 



و مشترى ندارند. عيد نوروز و روزهاى اینچنينی 
فاصله  با  همواره  مردم  که  است  بوده  فضائی 
گرفتن از جهنم جمهورى اسالمی سعی در ترميم 
روحی و روانی خود و خانواده داشته اند. طبق 
یکدگر  بدیدار  مشتاقانه  مردم  ایام  این  رسوم 
رفته و پذیراى یکدیگر از طریق دعوت به صرف 

آجيل وشيرینی جات ميشوند. 

در این فقر و فالکت ”چهارشنبه سورى “ مردم 
”هفت  و  شده   “ سوزى  ”چهارشنبه  به  تبدیل 
سين “ سفره نوروزى به ”هفت دانه سين“ مبدل 
گشته است. ميوه را باید دانه اى خرید و در شب 
پيش  سال  لباسهاى  همان  با  سورى  چهارشنبه 
بجاى جشن و سرور باید سوز اینهمه گرانی و 



بيداد را بدل کشيد.

سفره مردم روزبروز خالی تر و در عوض نفرت 
و مخالفت مردم با این رژیم بيشتر ميشود.این 
وضعيت اسفناک نباید ادامه یابد. روزهاى پایانی 
سال را باید هر چند با سفره هاى خالی، ولی با 
رقص و شادى واميد به یك مبارزه متحد مردمی 
عليه جمهورى اسالمی بانی فقر و فالکت در ایران 

تبدیل کرد.
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جنبش ضد اسالمی و هراس آیت خدا 
یاشار سهندى

مکارم شيرازى: فعاليت هاى بر ضد اسالم در قم 
کم نيستند؛ ما باید مقابله کنيم ... در قم گاهی 

حوادثی رخ می دهد که انسان انتظار ندارد. 

انسان،  از  ایشان  منظور  کنيم  تاکيد  باید  ابتدا 
تنها  که  باشد،  می  ایشان  مانند  نماهاى  انسان 
شباهتش با انسان راه رفتن روى دو پا است و گر 
نه کدام انساِن با وجدانی است که همه انسانهاى 
دیگر را منحرف و گمراه و نجس بداند جز آیت 
اهلل ها که فکر می کنند تافته جدا بافته هستند و 
انگل وار از جامعه ارتزاق می کنند. جز پرورش 



یافته گان در مدارس حوزه هاى جهليه، کدام 
انسان است که آداب مستراح رفتن را مهمترین 
“فریضه دینی” می داند و اساسا نيمی از جمعيت، 

یعنی زنان را انسان محسوب نمی کند؟ 

لگدمال کردن عمامه زیر پاى زنی عصبانی در 
قم نمادى از خشمی عظيم و عميق عليه مذهب 
است. اشاره آیت اهلل به اینچنين حوادثی است 
که کام ایشان را تلخ کرده است. بيشتر از این 
را حتما خود آیت اهلل مشاهده کرده و براى در 
امان ماندن از این خشم در محاصره نيروهاى 

حفاظتی بسر می برد.

تنها  اسالم  ضد  فعاليتهاى  به  اهلل  آیت  اعتراف 



بيانگر وجود نيروى قوى ضد مذهبی است که 
انسان را انسان می شمارد و این را حق همه انسانها 
می داند که از یك زندگی شاد و شرافتمندانه 
با جنبش ضد مذهبی،  مقابله  باشند.  برخوردار 
جنبشی که بيانگر یك رنسانس جدید و به شدت 
انسانی است، دیگر شدنی نيست. آب رفته هيچ 

وقت به جوى باز نمی گردد.  
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مصاف کارگران با حکومت اسالمی 
بر سر دستمزد!
محسن ابراهيمی

دستمزد  افزایش  ميزان  اسالمی  جمهورى 
کارگران براى سال 14٠1 را ۵٧ درصد اعالم 
کرده است و دولتی که “سيد مظلومان” رئيس 
اش است، همين سطح دستمزد را هم نشانه اى 
کرده  اعالم  بگيران”  حقوق  معيشت  “بهبود  از 

است!

طبق اظهارات خود مقامات حکومت، سبد هزینه 
زندگی از ۹ تا 1۲ ميليون تومان در ماه است که 
اگر تورم و افزایش قيمتها را هم در نظر بگيریم 



به باالى 1۵ ميليون ميرسد.

حالت  بهترین  در  کارگران  معنی  بدین  
دستمزدى معادل ۶ ميليون و ۲٠٠ هزار تومان 
دریافت خواهند کرد. و این یعنی افزایش %۵٧  
دستمزدهاى اعالم شده که حتی اگر عملی شود، 
باز هم دستمزد واقعی کارگران تقریبا یك سوم 

خط فقر است.

ميان  سردستمزد  بر  جدال  سال  هر  درپایان 
کارگرانی که معيشت و منزلت را حق خود می 
سرمایه  اسالمی  حکومت  و  یکطرف  از  دانند 
داران که مرگ تدریجی را بر کارگران تحميل 

کرده است از طرف دیگر اوج می گيرد. 



بخشهایی از کارگران مطالبه دستمزد باالى 1۶ 
ميليون را در دستور گذاشته اند. اعتراض عليه 
افزایش  براى  مبارزه  و  فقر  خط  زیر  دستمزد 
دستمرد بخش وسيعی از کارگران را پشت سر 
از پيش  خود دارد و این مبارزه هر سال بيش 

نيرو می گيرد. 

دستمزد کافی براى تامين یك زندگی انسانی 
حق مسلم کارگران است.  مبارزه براى افزایش 
تر  گسترده  مبارزه  از  مهم  جزء  یك  دستمزد 

کارگران براى یك زندگی انسانی است. 

اعتصابات و  با  با یك مبارزه متحد،  بی تردید 



اعتراضات سراسرى ميتوان حکومت مفتخوران 
طلبانه  حق  خواست  به  کرد  مجبور  را  حاکم 

کارگران تن دهند.
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ویروس ناتو و اپیدمی پوتین  
عبدل گلپریان

نيروگاه هسته اى »اولکيلوتو ۳« فنالند، با ظرفيت 
سال   1۲ از  پس  برق،  مگاوات   1۶۵٠ توليد 
تاخير، شنبه ۲1 اسفند راه اندازى شد. این اولين 
و قوى ترین نيروگاه اتمی اروپا و سومين نيروگاه 
اتمی این کشور است که در طول 1۵ سال اخير 

راه اندازى شده است.

این گمانه زنی دامن زده شده است که در شرایط 
حساس کنونی دولت فنالند به عنوان عضوى از 
اقدام  تالش می کند در  این  با  اروپا  اتحادیه 
واکنش به تهدیدات پوتين زمينه پيوستن به ناتو 



را فراهم کند. 
پوتين در هفته اول حمله به مردم اوکراین به 
دولت فنالند و سوئد هشدار داده بود که مبادا 
خيال ملحق شدن به ناتو را در سر بپروراند. این 
در حالی است که تا قبل از حمله ارتش پوتين 
به مردم اوکراین، ناتو جنازه اى بيش نبود. اما 

اکنون دارد جان تازه اى به خود می گيرد.

پيوستن دولت فنالند و یا هر دولت دیگرى به 
ناتو به منظور “تضمين امنيت” در برابر تهدید 
اتمی روسيه راه حل نيست، بلکه ریختن بنزین بر 
آتشی است که پوتين در اوکراین روشن کرده 
و با تهدید هسته اى مردم جهان را در بهت و 



نگرانی فرو برده است. 

باید در مقابل قلدر منشی و باج خواهی پوتين و 
شرکایش در چين، حکومت اسالمی و بشار اسد 

قاطعانه ایستاد. 

بلکه  جنگ،  عليه  تنها  نه  جنگ  ضد  جنبش 
اپيدمی  و  ناتو  ویروس  برابر  در  باید  همزمان 
پيمانهاى نظامی روسيه بایستاد و خواهان برچيدن 
سالحهاى کشتار جمعی در سراسر جهان شود.
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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


