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بازنشستگان خطاب به مفت خوران 
سوسن صابری   

در  بازنشستگان  فروردین،   ۲۸ یکشنبه  روز 
شهرهای اهواز، کرمانشاه، رشت و مشهد طبق 
اعالم قبلی “یکشنبه های اعتراض” مقابل سازمان 
تجمعات  به  این شهرها دست  اجتماعی  تامین 
روزنه خبری  سایت  از  نقل  زدند”.    اعتراضی 

با هر معیاِر انسانی که بنگریم، بازنشسته یعنی 
کسی که باید بعد از عمری تالش کردن و رنج 
در  را  اش  زندگی  ادامه  بعدی  دوره  کشیدن، 
آرامش بیشتر و بی دغدغه طی کند، با نوه هایش 



خوش بگذراند و از ثمره یک عمر زحمتش لذت 
ببرد. بعد از چند دهه کار و زحمت، تازه باید شاهد 
این باشیم که یک مشت آخوند و بچه میلیاردر 
اسالمی حاصل کار و تالش بازنشسته را باال می 
کنند. می  تفنگ حکومت  و  تهدید  با  و   کشند 

برای  نبرد  راه  جامعه  پیشاپیِش  بازنشستگان 
متشکل  دهند؛  می  نشان  را  بهتر  زندگی  یک 
می شوند و اعتراض خود را سراسری می کنند. 
وصل  از  گویائی  نمونه  کوتاه  گزارش  همین 
باید  است.  همدیگر  به  استان  چندین  کردن 
دست بازنشستگان، این پیشکسوتان مبارزه علیه 
 جمهوری اسالمی را فشرد و تنهایشان نگذاشت.



با  باید همراه  و جوانان،  بیکاران  اینجاست که 
احقاق  برای  بازنشستگان  به  ها،  خانواده  همه 
نوینی  فصل  رسانند.  یاری  شان  انسانی  حقوق 
در مبارزه علیه جمهوری اسالمی گشوده شده 
کن  ریشه  برای  بودن  هم  با  همه  فصل  است. 

کردن ظلم و نابرابری.
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محیط زیست زخم خورده ایران 
آب ندارد!
نوید مینایی

بنا به گزارش ها در ادامه طوفان اخیر ریزگردها، 
استان های کرمان و سیستان در وضعیت بحرانی 
هستند. سرنوشت اعتباراتی هم که برای تثبیت 
شن های روان و ریزگردهای استان کرمان قرار 

بود اختصاص یابد، معلوم نیست.

ریزگردها  با  مقابله  برای  که  ای  بودجه  کل 
تومان  میلیارد   ۷1۵ تنها  شده  داده  اختصاص 
است، یعنی کمتر از بودجه ۷۹۹ میلیارد تومانی 
مرکز خدمات حوزه های علمیه! بعالوه طرح های 



مخرب، ولی پولساز برای سپاه و مراکز اقتصادی 
حکومتی، مانند سد سازی و طرح های انتقال آب، 
منابع آب و محیط زیست ایران را به شدت زخمی 

و آلوده کرده اند!

علت اصلی آلودگی ناشی از طوفان های ریزگرد، 
نابودی منابع آب و پوشش جنگلی است. بخش 
اثر سیاست های  ایران در  منابع آبی در  عمده 
به  باقیمانده هم  و  نابود شده  ویرانگر حکومتی 
سرعت در حال نابودیست. جنگل ها هم یا در 
آتش می سوزند یا طعمه ویال و شهرک سازی 

می شوند!

اشتوتگارت که حاصل  دانشگاه  تحقیقات  طبق 
آنالیز اطالعات ماهواره GRACE در طول 1۷ 



سال بوده، ایران طی این دوره ۲11 میلیارد متر 
مکعب آب از دست داده است، با اینکه میزان 
بارش طی همین مدت سیر صعودی داشته است! 
این عمال محیط زیست ایران را به زانو درآورده 

و آنرا به سرعت غیر قابل زیست می کند!

سیاست های ضد انسانی و دشمن محور حکومت 
اسالمی و کارگزارانی که انگیزه ای بجز چپاول و 
توسعه فعالیت های تروریستی ندارند، نتیجه ای 

جز نابودی سرزمین، انسان و حیات ندارد!
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طرف سوِم محاکمه شاکیان خامنه ای    
رضا مرادی

محاکمه وکال و فعال مدنی ای که قصد داشتند از 
خامنه ای به جرم کشتار مردم در کرونا شکایت 
کنند آغاز شد. این محاکمه در پشت در های 
به جلسه  اجازه ورود  بسته است و خبرنگاران 

دادگاه را ندارند. 

آرش  نیلی،  مصطفی  دادگستری،  وکیل  چهار 
کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم  فرا افراز، 
و یک فعال مدنی، مهدی محمودیان تالش کرده 
بودند که از خامنه ای و دیگر مسئوالن حکومتی، 
از جمله روحانی به دلیل جلوگیری از وارد کردن 



واکسن کرونا که باعث مرگ هزاران نفر شد 
شکایت کنند. 

می  برگزار  بسته  های  در  پشت  محاکمه  این 
شود که از باز شدن جبهه دیگری علیه حکومت 
جلوگیری شود، و مردم به این فکر نیفتند که 
سران  دیگر  و  ای  خامنه  دستگیری  خواهان 
حکومت شوند. مردم داغ دیده اما، این حکومت 
و سرانش را باعث و بانی مرگ عزیزانشان در 
دوران کرونا می دانند؛ این کشتار عمدی مردم 

بر همه عیان است. 

محاکمه شدگانی که نه به خاطر مرتکب شدن 
جرم، بلکه بخاطر قصد شکایت به دادگاه کشیده 



شده اند، تنها نیستند. این دادگاه فقط امری بین 
سران حکومت و این وکال و فعال مدنی نیست، 
طرف دیگری هم هست: مردمی که عزیزانشان 
مشت  یک  انسانی  ضد  های  سیاست  قربانی 

جنایتکار حاکم، و مشخصا خامنه ای شدند.  
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یک کیلو برنج صد هزار تومان    
کیوان جاوید

حسن تقی زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، 
روز شنبه ۲۷ فروردین، گفت: “قیمت برنج ایرانی 

به کیلویی 100 هزار تومان رسیده است.”

بتواند یک کیلوی  اینکه یک حقوق بگیر  برای 
این برنج را بخرد، چند ساعت باید کار کند؟ 
یعنی با ۸ ساعت کار چنین امری ممکن است؟ 
یک خانواده چهار نفره چه مقدار درآمد داشته 
باشد تا بتواند از حداقل تغذیه مناسب برخوردار 
باشد؟ تاکید اینجا فقط  بر تغذیه است نه مایحتاج 
ضروری دیگر مانند بهداشت، درمان، پوشاک و 



غیره. اگر بیکار باشد چه؟ 

ضرورتا اولین عکس العمل طبیعی باید این باشد 
را  این  باالخره  بگردیم.  فقر  مسبب   دنبال  که 
میدانیم که  فقر نتیجه عذاب الهی نیست.  طبعا 
یک چیزی، همینجا باید ایراد داشته باشد. شناخت 
اتهام به سوی  و تجربه باعث می شود انگشت 
حکومت نشانه رود. شعار “دشمن ما همینجاست” 

بازتاب این شناخت اجتماعی است.

عکس العمل بعدی در ابعاد اجتماعی، اعتصاب، 
اعتراض، تظاهرات، تجمع و خیزش است. سالهای 
متمادی است که در ایران ما شاهد نهادینه شدن 
این نوع واکنش های اجتماعی در تقابل با ریشه 

فقر هستیم. 



عمل  و  فقر  های  ریشه  شناختن  بعدی  نتیجه 
اعتراضی علیه آن، ما را به سازماندهی سراسری 
و متشکل کردن بخش های مختلف جامعه می 
رساند. مانع در این بخش آخِر مبارزه، هنوز فراوان 

است. 

اول ماه مه، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر 
اعتصابات  و  سراسری  مبارزه  تا  است  فرصتی 
عمومی را برای ریشه کن کردن این فقر عمومی، 
در یک صِف به هم تنیده به وسعت ایران سازمان 

دهیم.  
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آمارتجاوز قانونی به کودکان   
سروناز سینایی

بر اساس آمار ثبت احوال و مرکز آمار ایران، تنها 
در پاییز سال 1400، ازدواج 11 هزار و ۲۳۵ 
کودک کمتر از 1۵ سال در کشور به ثبت رسیده 

است. 

و  بسیار گفته  فاجعه کودک  همسری  مورد  در 
نوشته شده است، اما یکی از مهمترین جنبه های 
این جنایت ادامه  دار، رسمی و قانونی بودن آن 
است. باید توجه کرد که آمار فوق، آماری رسمی 
و ثبت شده است. یعنی این عمل تنها یک فرهنگ 
عقب  مانده و ناشی از جهالت نیست، بلکه حکومت 



با قوانین ضد بشری خود آنرا به رسمیت می شناسد 
و در تبلیغ و اشاعه آن نقش اصلی را عهده  دار 

است. 

از قوانین مدون حکومت  این قانون شنیع یکی 
است، چرا که حکومت اسالمی در امر ازدواج و 
سن ازدواج تابع قوانین شرعی اسالم است. قوانینی 
که در هیچ زمینه ای، حقی نه برای زنان و نه برای 

کودکان قائل نیست. 

در ادامه آمار فوق، به درصد باالیی از این ازدواج  
ها که در فاصله  ی کوتاهی به طالق می  انجامد 
بیشتر در آمار طالق  با تامل  اشاره شده است. 
تصویری  می توان  روشنی  به  همسران،  کودک 



از تجاوز و سواستفاده جنسی از این کودکان به 
دست آورد. کودکانی که با حمایت قانون مورد 
از مدتی به حال  سواستفاده قرار گرفته و پس 
خود رها می  شوند. مادام که جمهوری اسالمی 
بر سر قدرت است قوانین اسالمی هم همچنان 
جاری خواهند بود. ضمن تالش برای افشای این 
و  زنان  جنبش  با  همگام  باید  قانونمند،  جنایت 
فعالین حقوق کودکان، برای سرنگونی کلیت این 

رژیم ضد بشری به پا خاست.
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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


