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از بین بردن ۳۵ درصد
 محصوالت غذایی  

رضا مرادی

ارسالن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
اعالم  با  فروردین،   ۱۰ چهارشنبه،  روز  تعاون 
اینکه ۳۵ درصد محصوالت کشاورزی در ایران 
اساس  “بر  گفت:  می شود،  تبدیل  ضایعات  به 
آمار فائو، ایران رتبه نخست را در زمینه ضایعات 

محصوالت کشاورزی دارد.” 

این اتفاق در جامعه ای می افتد که بخش وسیعی از 
آن زیر خط فقرند؛ میلیونها نفر از سوء تغذیه رنج 
می برند؛ بخش وسیعی از کارگران و کارمندان 



توان خرید غذای کافی و مناسب ندارد؛ قیمت 
نان و برنج و گوشت و میوه و غیره سر به آسمان 

می زند. 

این حاصل کار همان حکومتی است که دستگاه 
دارد؛  سرکوب  برای  دقیقی  و  طویل  و  عریض 
اسلحه هایش در اسرع وقت به سوریه و یمن و 
لبنان می رسند؛ میلیونر هایش در پول شویی و 
جابجا کردن ثروت های نجومی تخصص ویژه 
ای دارند؛ حزب اهلل و دیگر نیرو های تروریستی 
اش در خاور میانه و شمال آفریقا هرگز با کمبود 

غذا و دیگر امکانات مواجه نیستند. 

بودند،  و کشتار  قتل  این محصوالت سالح  اگر 
بودند،  بشریت  و  طبیعت  نابودی  ابزار  آنها  اگر 



هرگز ضایع نمی شدند. جمهوی اسالمی امکانات 
و ارتباطات وسیعی برای ارسال چنین تولیداتی به 

دست همکارانش در سراسر دنیا دارد. 

تخصص جمهوری اسالمی سازمان دادن نابودی 
و فقر و فالکت است؛ این است که با ضایع کردن 
رتبه  دنیا،  در  ۳۵ درصد محصوالت کشاورزی 
اول را به دست آورده است. مردم شایسته نظام 
و حکومتی انسانی هستند و در این راه مبارزه می 

کنند.

پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱4۰۱
۳۱ مارس ٢۰٢٢



تهدید انقالب زنانه 
و فرصت کم طالبان ها 

یاشار سهندی

عکس العمل علی مطهری در حمله به زنان در 
مشهد: “به جای سرزنش طالبان در موضوع رفتار 

با زنان، رفتار آنها را تقلید می کنیم!”  

جمهوری  و  داعش  طالبان،  زنان،  سرکوب  در 
اسالمی از هم تقلید نمی کنند، رودست هم بلند 
می شوند. اما یک چیزهای است که طالبان باید 

از جمهوری اسالمی یاد بگیرد.

وقاحت!



وزیر کشور: “زدن گاز فلفل به زنان در ورودی 
ورزشگاه مشهد بررسی می شود اما نیروی انتظامی 
به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است.” در ادامه 
می گوید: یک مورد گاز فلفل زده شده اما اینکه 
دقیقا این گاز فلفل را چه کسی زده و چرا زده 
و  کنیم!”  بررسی  را  آن  باید  و  نیست  مشخص 
افزودند: “باید ببینیم کسانی که اقدام به فروش 
تقلبی کرده اند با چه انگیزه ای دست به این کار 

زدند!”

مماشات!

جمهوری  فوتبال  فدراسیون  توضیح  منتظر  فیفا 
اسالمی است!



جنایت، غارت، اعدام، تجاوز، اسیدپاشی، سنگسار، 
و بسیاری اعمال شنیع دیگر وظیفه ذاتی جنبش 
های اسالمی است. اما این که چگونه با این همه 
تبهکاری هنوز هم بتوانی در چشم مردم ذل بزنی 
و طلبکار باشی این را طالبان حتما باید از جمهوری 

اسالمی تقلید کند تا به رسمیت شناخته شود. 

را  این  نمانده.  طالبان  برای  چندانی  فرصت  اما 
مبارزات مردم بخصوص زنان، چه در افغانستان 
چه در ایران تضمین می کنند. به گفته مقامات 
جمهوری اسالمی بزرگترین تهدید از “ناحیه زنان” 

یعنی انقالب زنانه، متوجه حکومت شان است.

پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱4۰۱
۳۱ مارس ٢۰٢٢



جمهوری اسالمی و مشکل کم آبی 
حسن صالحی 

به گفته وزیر نیرو صدها شهر در کشور، از جمله 
برخی از مراکز استان ها با چالش جدی کمبود 
آب مواجه هستند. او وعده داد که این مشکل 
را “در کمترین زمان به حداقل ممکن” برساند.

بیش از چهار دهه است که از این وعده  وعیدها 
می دهند ولی نه فقط مشکالت زیست محیطی 
را حل نکرده اند بلکه در جهت خالف آن یعنی 

تخریب محیط زیست عمل می کنند.

و  ایران یک مشکل جدی  در  آبی  مشکل کم 



راه حلهای  برای حل آن  باید  واقعی است که 
مناسب، فوری و درازمدت پیدا کرد. جمهوری 
اسالمی به اعتبار عملکردش در این زمینه نمی 
تواند و قادر نیست برای رفع این مشکل کمکی 
باشد زیرا خود بزرگترین مانع  است. در ایران 
حکومتی حاکم است که نه فقط به چپاول دسترنج 
مردم مشغول است بلکه به غارت و تاراج طبیعت 
خواری،  زمین  به  این جماعت  پردازد.  می  هم 
جنگل خواری، دشت خواری و در یک کالم به 
با  طبیعت خواری شهرت دارند. در زمینه آب 
از  بهینه  غیر  استفاده  و  رویه  بی  سد سازیهای 
در  اند.  افزوده  مشکل  بر  زیرزمینی  منابع آب 
را  ابرو چشمها  برداشتن  پی  در  حالت  بهترین 

کور کرده اند.



“مدیریت مصرف آب” و “معرفی منابع جدید 
آبی” عبارتی هستند که زیاد در مورد بحران کم 
آبی بدان اشاره می شود. اینها البته مهم هستند. 
تصاحب  در  باید  طبیعی  منابع  آن  از  قبل  اما 
کسانی باشد که به فکر مردم و محیط زیست 

هستند نه مشتی دزد و غارتگر.

پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱4۰۱
۳۱ مارس ٢۰٢٢



نبرد نفس گیر در آمازون 
محسن ابراهیمی

کارگران کمپانی غول پیکر آمازون در آمریکا، در 
ادامه اعتراضات و اعتصاباتشان، حداقل در سه انبار 
در نیویورک و آالباما، رای گیری برای پیوستن به 
اتحادیه را تحمیل کرده اند که نتیجه اش بزودی 

اعالم خواهد شد.  

آمازون یکی از ضد اتحادیه ترین کمپانیهای جهان 
است. مقامات آمازون با دروغ و تطمیع و تهدید و 
جاسوسی در میان کارگران تالش کرده اند مانع 

تشکیل اتحادیه شوند. 



کریس اسمالز یکی از کارگران اخراجی آمازون 
او  است.  اتحادیه  تشکیل  برای  اصلی  فعالین  از 
میگوید که وقتی با همه گیری کرونا تعداد زیادی 
از کارگران مریض شدند متوجه شد که “یک جای 
کار می لنگد.” در حالیکه بیش از ٢۰ هزار کارگر 
آمازون در فاصله سه ماه به کرونا مبتال شدند، جف 
بزوس صاحب آمازون ۶۵ میلیارد دالر- ساعتی 
هفت میلیون دالر- به جیب زد. جف بزوس چندی 
پیش در مصاحبه ای گفته بود: »نمی دانم با این 
همه پول چکار کنم.« بله او نمی داند با صدها 
میلیارد دالرش چکار کند، اما این منطق سرمایه 
داری را خوب میشناسد که کارگران آمازون باید 

در شرایط برده وار زندگی کنند. 



کارگران آمازون بخشا مجبورند در ده ساعت کاِر 
طاقت فرسا، فقط دو بار استراحت ۱۵دقیقه ای 
داشته باشند. رانندگان آمازون حتی گاها مجبور 
میشوند برای سرعت دادن به کار حین رانندگی در 
بطری ادرار کنند. بعد از انکار اولیه، خود مقامات 

آمازون مجبور به اعتراف و عذرخواهی شدند.

کریس اسمالز و تیم فعالش متشکل شدن برای 
تغییر این شرایط را از مناطق معینی آغاز کرده اند 
و اعتقاد دارند: “وقتی اینجا تثبیت شویم، می خواهیم 

مثل آتش سریع همه جا را بگیریم.” 

پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱4۰۱
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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


