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هوا پس است، خیلی پس!
مصطفی صابر

مقامات استان تهران، روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت 
کلیه مدارس، دانشگاه ها و ادارات تهران را به 

دلیل “آلودگی هوا” تعطیل کردند!

کاربران در توییتر مطالبی نوشتند که کار ما را 
هم در “ژورنال” راحت تر کردند. دستچینی را 

نقل به معنی میکنیم: 
کاربری با تعجب نوشت: “چطور وقتی شاخص 
که  اکنون  اما  نشد.  تعطیل  بود،   ۴۹۸ آلودگی 

شاخص ۱۳۹ است تعطیل شد؟” 



تهران  های  “خیابان  نوشت:  طعنه  به  دیگری 
بخاطر آلودگی هوا پر از یگان های ویژه شده 

است!” 
و سومی جان کالم را توییت کرد: “تعطیلی تهران 
بخاطر آلودگی هوا نیست، هوا خیلی پس است!” 
و باالخره آخری بر نکته مهمی انگشت گذارد: 
“رانندگان اتوبوس اعتصاب کردند تهران تعطیل 

شد، مردم قدرت خود را بدانند!” 

بله، به تهران خوش آمدید! این شهر بی تردید 
است.  ترین کالنشهرهای جهان  آلوده  از  یکی 
پایتخت  من  باور  به  تهران  حال  عین  در  اما 
با  هست.  نیز  جهان”  مردمان  ترین  “سیاسی 
و  وجود چنین مردمانی، هوای حکومت کالش 



دزد و آدمکش جمهوری اسالمی واقعا همه جا 
پس است! بخصوص جمهوری اسالمی از حرکت 
مردم در تهران وحشت دارد که مرکز سیاست 

در ایران است. 

به امید آن روز که این مردم هوشیار، سیاسی و 
خوش قریحه با بدست گرفتن اختیار زندگی به 
دست خود، این شهر زیبا را از وجود حکومت 
سیاه اسالمی، هوای آلوده و هر نابرابری و تبعیض 

بی عدالتی پاک کنند.

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴0۱
۱۸ مه ۲0۲۲



بیانیه ۵۵۲ نفر،
 مصلحان يا مصلحت جويان

سینا پدرام

در بخشی از این بیانیه آمده است: “ما جمعی 
از فعاالن سیاسی و مدنی به مقامات عالی نظام 
هشدار می دهیم پیش از آنکه دیر شود، برای 
مهار مشکالت به ویژه گرانی و تورم کمرشکن 
فکری اساسی کنند و ضمن خویشتن داری در 
اصالح ساختارها  به  معترض،  با مردم  مواجهه 

و سیاست های اشتباه بپردازند.”

این  کجای  را  این  از  بیشتر  سیاسی  وارونگی 
داشت؟  سراغ  میشود  ایران  جز  خاکی  کره 



دریایی از خشم و اعتراض بر علیه رژیم هر روز 
“مصلحان  این  و  میزند  موج  ایران  در سراسر 
اجتماعی” نوع وطنی ما، بر آشفته از خواب بیدار 
شده اند و برای  طوالنی تر کردن عمر جانیان 
به  اند.  کرده  پیشه  اندیشی  مصلحت  اسالمی، 
فکر مردم نیستند. به فکر آینده خویش و نظام 

هستند. محبوبشان 

نکته فکاهی، لقب اصالح طلبی است که اینان 
با خود یدک میکشند.  در عالم سیاست اصالح 
باشد،  داشته  واقعی  عملی  معنای  اگر  طلبی 
اقتصادی مردم  و  اوضاع سیاسی  بهبود  از  غیر 
نمیتواند باشد. تمامی این بیانیه، پروژه “تحکیم 
طلبی” است. اصالح طلبی را باید پیشکش کرد. 
ادامه  در  و  نیست  بیانیه  این  در  فضلیتی  هیچ 



همان سنت سیاسِی “سردار سازندگی” است. 
که  کنند  می  توصیه  نظام  سران  به  بیانیه  این 
سرکوب “بی رویه” نتیجه اش این است که “نه 

از تاک نشان خواهد ماند نه از تاک نشان”. 

اصالحات  بزرگترین  آبستن  آتی،  انقالب 
سیاسی - فرهنگی و اقتصادی است. کسانیکه 
خواهان اصالحات اساسی و در فکر بهبود اوضاع 
شهروندان هستند بهتر است به صف مردم، به 
صف انقالبی بپیوندند تا ریشه این فساد از زمین 

بیرون کشیده شود.

 چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴0۱
۱۸ مه ۲0۲۲



تورم ۴۰۰ درصدی و خشم عمومی
کیوان جاوید

    
شورای  مجلس  نماینده  سعیدی  معین الدین 
برخی  برای  حاضر  حال  در  می گوید:  اسالمی 
کاالهای اساسی، تورم ۴00 درصدی وجود دارد.

حذف یارانه ها و باز گذاشتن دست بازار برای 
تعیین قیمت ها استراتژی کل جمهوری اسالمی 
از حکومت راه حل  یا جناحی  است. هیچ فرد 
دیگری غیر از جراحی اقتصادی ندارد. شدت یا 
ُکند کردن دامنه حذف یارانه ها و سپردن تعیین 
اعتراض  از  بازار،انعکاسی  دست  به  ها  قیمت 



جامعه است.

ایران بشدت بحران  سرمایه داری اسالمی در 
صفوف  است.  سردرگمی  دچار  و  منزوی  زده، 
بخش های مختلف حاکمیت به دلیل و خشم و 
اعتراض عظیم مردم علیه کل حکومت اسالمی، 

منظم کوچکتر و از هم گسیخته تر می شود. 

در این اوضاع حاد اجتماعی فقط می توان با اتحاد 
مبارزاتِی همه بخش های جامعه و سراسری تر 
کردن اعتراضات پاسخ دندان شکنی به حکومت 
فشار  بیشترین  تحمیل  و  ها  یارانه  حذف  داد. 
اقتصادی به مردم تنها در صورتی ممکن است 
که حکومت بتواند اعتراضات را سرکوب و مردم 



را پراکنده کند. 

مردم بخوبی رژیم اسالمی را می شناسند و از 
ظرفیت عمیقا ضد انسانی این حکومت آگاهی 
به چشم  را  حکومت  های  بخش  همه  و  دارند 
اشغالگران خونریز می بینند. در این شرایط با 
با  و  یابنده  به خیزشهای شبانِه گسترش  توجه 
وجود اعتصابات و اعتراضات خیابانی، مردم می 
توانند در یک سنگر به هم تنیده شدِه سراسری، 
نقطه پایانی بگذارند بر چهار دهه فقر و چپاول 

و جنایت این حکومت.

    چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴0۱
۱۸ مه ۲0۲۲



طالبان دشمن کیست!؟
سیامک بهاری

    
“سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان: آمریکا 

را دشمن طالبان نمی دانیم”

در این اظهار نظر سراج الدین حقانی هیچ حرف 
طالبان  که  است  بدیهی  نیست!  نهفته  تازه ای 
دشمن خالق خود نیست. این حقیقتی است که 
که  وقت  همان  حتی  است.  از  آن   آگاه  جهان 
طالبان به اصطالح در “جهاد علیه کفر” بودند، 
که  بودند  افغانستان  زده  مصیبت  مردم  این 
توسط همین سردسته مخوف ترین شبکه  بیرحم 



در  کودک،   و  زن  هزاران  اسالمی،   تروریستی 
حمالت به مدرسه و دانشگاه و زایشگاه و هتل 
و هر کجا به خاک و خون کشیده شدند! این 
را حتی سنگ ریزه  های دشِت برچی هم گواهی 

می دهند!

طالبان می گویند به آمریکا وعده دادیم و عمل 
هم کردیم که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه 
دیپلماسی  زمان  حاال  بود.  نخواهد  کشور  این 
بازی است. می گویند از جمهوری اسالمی ایران 
یاد بگیرید! ببینید می گویند: “ما  جنبش اصیل 
و  ما حشر  با  مدام  هستیم”!  منطقه  در  اسالمی 

نشر دارند! 



بیشمار  جنایات  پیشینه  که  است  این  حقیقت 
طالبان به انضمام کارنامه توحش افسارگسیخته 
کنونی اش  آنچنان سنگین است که به رسمیت 
شناسی علنی این گروه توسط  آمریکا و متحدانش 

را بسیار دشوار کرده است.

سؤال اساسی اما این است که طالبان و شبکه 
مخوف حقانی این اسبهای زین شده تروریستی، 
اسلحه شان رو به چه کسانی  آماده شلیک است؟ 

در مقابل کی سنگر گرفته اند؟ 

بزرگترین  طالبان  است!  این  سادگی  به  پاسخ 
است.  افغانستان  مردم  دشمن  بیرحم ترین  و 
همه  و  زنان  حق  و  مبارزه  به  رو  اسلحه اش 



ارزشهای انسانی نشانه رفته است. آنچه طالبان 
را کالفه و پریشان کرده است همین استقامت 

و مبارزه است!

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴0۱
۱۸ مه ۲0۲۲



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.comjournalfarsi


