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سهم جمهوری اسالمی در آلودگی هوا 
نوید مینائی   

طبق گزارشات هواشناسی، کیفیت هوای بخش 
های وسیعی از ایران در حد خطرناک گزارش 
توده  یک  ورود  آلودگی  این  علت  اند.  شده 
ایران  به  عربستان  و  عراق  سمت  از  ریزگرد 
از  برخی  هوای  آلودگی  است.  شده  گزارش 
حدود   IQAir بندی  رده  طبق  ایران  مناطق 
۵۰۰ بوده، یعنی آلودگی خطرناک برای همه! 
موج آلودگی اخیر هوا از مناطق مرکزی آفریقا 

تا مناطق شمالی چین ادامه دارد.

با نگاهی به نقشه آلودگی هوا و مقایسه آن با 



وضعیت رطوبت و جنگلها و مراتع در سرزمینهای 
تحت تاثیر این آلودگی، می توان دید مناطقی 
نتیجه  در  و  مناسب  گیاهی  پوشش  دارای  که 
بسیار  آلودگی  دارای  هستند،   مرطوب  هوای 
کمتر و حتی شرایط جوی مناسب هستند. حتی 
اگر همجوار با مسیر حرکت موج آلودگی قرار 
داشته باشند. در واقع پوشش گیاهی مناسب و 
رطوبت هوا مانند سپر دفاعی در مقابل آلودگی 

عمل می کنند.

علت  کنند  می  اعالم  مربوطه  مسولین  اینکه 
آلودگی ، ورود موج ریزگردها از عراق و عربستان 
که  اینست  واقعیت  نیست!  واقعیت  کل  است، 
از  مخربش  های  سیاست  با  اسالمی  جمهوری 
جمله “استقالل” در کشاورزی و سد سازی…، 



باعث نابودی سپر دفاعی بخش های وسیعی از 
هایی  آلودگی  چنین  مقابل  در  ایران  سرزمین 

شده است.

با وجود هشدارهای فراوان کارشناسان ، جمهوری 
کار  در  همچنان  استقالل!،  سیاست  با  اسالمی 
نابودی طبیعت و بی دفاع کردن سرزمین، در 

مقابل موج فزاینده چنین آلودگی هایی است. 

هنوز هم دیر نیست و می توان اقلیم ایران را در 
مقابل چنین خطراتی محافظت کرد، مانع اصلی 

در این مسیر اما جمهوری اسالمی است!
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خامنه ای و عوامفریبی یک میلیاردی
سوسن صابری

به گزارش ایرنا: “همزمان با برگزاری سی  وپنجمین 
جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه ی کمک به 
اسالمی،  انقالب  رهبر  نیازمند،  زندانیان  آزادی 
مبلغ یک میلیارد تومان به این امر خداپسندانه 

اختصاص دادند.”

در هیچ جای دنیا، شاهد این درجه از فریبکاری و 
دورویی یک حکومت نیستیم. از یکطرف قوانین 
ضد انسانی قصاص و دیه را وضع میکنند و از طرف 
دیگر برای قربانیان همین قوانین، با وقاحت تمام 
“دلسوزی” می کنند. خودشان با قوانین اسالمی 



مردم را به زندان می اندازند و خودشان هم در 
بساط جشن گلریزانشان، برای همان مردم، پول 

دیه جمع می کنند.

فشار   ، دورویی  چنین  دالیل  مهمترین  از  یکی 
اعتراضات مردم به قوانین مربوط به جرم ومجازات 
اسالمی است. می بینند که در قرن بیست و یکم، 
دیگر مردم حاضر به قبول قوانین دوره بربریت 
نیستند. قصاص و دیه و پول خون نمونه هایی از 
این قوانین دوران جهل بشریت هستند که مردم 

را در مقابل یکدیگر قرار میدهند.

سالهاست که برخی از فعالین مدنی و یا خیرین، 
بویژه زندانیان  به پرداخت دیه ی  برای کمک 
محکوم به اعدام، دست به اقداماتی میزنند. اما 



آزادی  به  کمک  کشورویژه  دیه  “ستاد  ایجاد 
زندانیان نیازمند” راه حل حکومتی است که خود 
و قوانینش را در مقابل مردم معترض می بیند. 
ژست عوامفریبانه خامنه ای را هم باید در همین 
چهارچوب دید. خرج عوامفریبی یک میلیاردی 

اش هم البته از کیسه مردم  پرداخت میشود.

کل   ، حکومت  این  سرنگونی  برای  مردم  عزم 
سیستم قضایی و قوانین ضدانسانی شان را هم 

نشانه گرفته است.
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مردم کام همه  تان را تلخ خواهند کرد!  
اصغرکریمی

درخواست  خبر  انتشار  به  واکنش  در  رئیسی 
بودجه ۸۰۰ میلیون تومانی توسط شهردار کرج 
برای مراسم استقبال از او گفت که “نکند به نام 

ما و به کام دیگران شود.”

رئیسی برای اینکه خود را از تیررس نفرت مردم 
دور کند، سعی کرد خود را تبرئه کند. اما نظام 
فاسدش را با انگشت به مردم نشان داد. مراسم 

افطار با هنرمندان هم ناکام ماند! 

یادآوری می کنیم که سهم نهاد ریاست جمهوری 



در بودجه 14۰1 افزایش یافته و ۵۲۵ میلیارد 
تصویب کردند که از ثبت اطالعات حقوق خود 

در سامانه کارمند مستثنا باشند. 

سالیان درازی است که خودیها، خودیها را افشا 
میکنند. هر بخشی از خودی که قدرت میگیرد 
پرونده فساد و دزدی های بخش دیگر را رو میکند 
و تعدادی را زندانی میکند. هر کس میاید بخش 
دیگری از حکومت را عامل فقر معرفی میکند. 

چه درایتی! مردم هم قبول کردند!  

بیخود نیست که محمد زکایی استاد حوزه علمیه 
قم گفته است: “مردم عامل فقر و بیچارگی و 
)اسالم(  ایدئولوژی  این  در  را  خود  گرفتاری 



را  روحانی شادی خود  هر  با مرگ  و  می بینند 
چندین هزار  بودجه های  تمام  با  می دهند.  بروز 
آنها  خروجی  عماًل  دینی،  نهاد  دهها  میلیاردی 
صفر و حتی منفی بوده است. آینده نشان می دهد 
ایران تبدیل به بیدین  ترین و سکوالرترین کشور 

مسلمان خواهد شد.” 

تفسیری الزم ندارد. 
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دزدان و جانیان در مقام شاکی!
میالد رابعی

۲۲ نفر از معترضان به پروژه انتقال آب سبزکوه 
بختیاری،  و  چهارمحال  استان  در  بروجن  به 
مجموعا به 1۶۰ سال حبس، 14۸۰ ضربه شالق 
و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند )نقل از 

رادیو فردا(.

جالبتر ازهمه، نام یکی از شاکیان این ۲۲ نفر 
است: »قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه«. 

از  یکی  به عنوان  سپاه،  خاتم االنبیای  قرارگاه 
بزرگترین بازوهای اقتصادی رژیم در دزدی و 



چپاول و زد و بند، برای همه شناخته  شده است. 
پروژه های میلیاردی که هدف اصلی آن تنها پر 
کردن کیسه گشاد حکومت و اعوان و انصار آن 
می شود.  برده  پیش   قرارگاه  این  توسط  است، 
آب  انتقال  تونل  پروژه  مورد  همین  جمله  از 
سبزکوه ، که بدون هیچ مجوز قانونی و با وجود 
مخالفت و هشدار متخصصین محیط  زیست در 
حال انجام است. مردم و فعاالن محیط  زیست 
از ۷ سال پیش به این پروژه ضد  محیط  زیستی 
اما  اند. سپاه  اعتراض کرده  و چپاولگری سپاه 
در پاسخ به این اعتراض به  حق مردم، در نقش 
شاکی قرار گرفته است. با شکایت از ۳۷ نفر 
از معترضین، چنین احکام شداد و غالظی برای 
۲۲ نفر از آنها و با اتهامات امنیتی، صادر شده 



است. جای شاکی و متهم را عوض کرده اند. 

کسانی که باید برای سالها دزدی و جنایت به 
در  که  را  مردمی  شوند،  کشانده  محاکمه  میز 
چنین  به  کرده اند،  شرکت  متمدنانه  اعتراضی 
احکام سنگینی محکوم می کنند. اما دیر نیست 
که با ادامه اعتراضاِت همین مردم، یکبار برای 
همیشه، این سیستم وارونه سرنگون شود و شاکی 
قرار  خود  حقیقی  جای  در  درست،  به   متهم  و 

بگیرند.
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زندگی ممنوع
مهین علیپور

خبرگزاری “تسنیم” نزدیک به سپاه پاسداران، 
روز شنبه اعالم کرد که به گفته دادستان شهر، 
مقامات پلیس ایران آن سه زن را که در شهر 
نیشابور در گلزار شهدای بهشت فضل رقصیده 
فتا”  پلیس  کارشناسان  از  “تیمی  توسط  بودند، 

بازداشت کرده اند. 

این اولین بار نیست که مردم بخصوص زنان برای 
امیال طبیعی  خود به کوهستانها  ابراز شادی و 
و قبرستانها پناه میبرند تا از شر پاسداران جهل 
و سرکوب در امان باشند. جمهوری اسالمی در 



بطور سیستماتیک  و  قوا  تمامی  با  ایران همواره 
از جهل، عزا و غم، خرافات و رسوم غیر انسانی 
برای عقبگرد جامعه به قرون وسطی ، پاسداری 

کرده است. 
 

“دادستان”  آن  و  ستم  و  فقر  پاسداران  این  آیا 
بیدادگر، زمانیکه برای کنترل قبرستانها میروند، 
آن  آیا  بینند؟  می  هم  را  خواب”  “گور  مردم 
دادستان، اقدامی برای تهیه محلی گرم و درخور 
انسان برای  خواب  این افراد میکند؟ این اتفاق 
مدرن  معیارهای  با  دنیا  که  افتد  می  زمانی  در 
خود به سرعت پیش میرود و رقصیدن همانند 
موسیقی، نه تنها یک حرفه است بلکه در سطوح 
مختلف آموزشی تدریس شده و بمثابه یک شغل 



هیچ تفاوتی با دیگر حرفه ها در بازار کار ندارد.

رژیم ضد زن جمهوری اسالمی بیش از 4دهه، 
آشکار و سیستماتیک با تمامی پروژه های ضد 
انسانی خود، سعی در انفعال و خلع ید زنان از 
اما زهی خیال باطل که  جامعه را داشته است. 
زنان در ایران به جایی رسیده اند که آزادی و 
برابری  خود را در نابودی جمهوری اسالمی می 

بینند.  
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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


