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“منافع ملی” بلژیک و 
چراغ سبز به تروریسم

حسن صالحی  

در اولین جلسه بررسی الیحه مربوط به استرداد 
در  ایران  به  اسالمی  جمهوری  تروریستهای 
ژوئیه،  پنجم  روز سه شنبه  در  بلژیک  پارلمان 
وزیر دادگستری بلژیک از این الیحه شرم آور 
و قرارداد با رژیم  اسالمی دفاع کرد و آنرا در 
این  شهروندان  و  بلژیک”  ملی  “منافع  راستای 

کشور خواند.

ترور  به رژیم  دادن  باج  نیست چگونه   معلوم 
اسالمی، آزادی دیپلمات تروریستی مثل اسداهلل 



اسدی که می خواست با بمب گذاری در پاریس 
حمام خون براه بیاندازد و تسلیم شدن در مقابل 
اسالمی  حکومت  گروگانگیری”  “دیپلماسی 
شهروندان  منافع  راستای  در  تواند  می  ایران 
نفعی  هیچ  بلژیکی  باشد؟!  شهروندان  بلژیک 
در حمایت از تروریسم و سازش با تروریست 
قربانی  بارها  خود  که  اروپا  مردم  ندارند.  ها 
تروریسم اسالمی بوده اند بخوبی می دانند که 
جز  معنایی  تروریسم  مقابل  در  آمدن  کوتاه 
صحه گذاشتن بر اعمال ضد انسانی تروریستها 
رژیم  مقابل  در  شدن  تسلیم  بخصوص  ندارد. 
اسالمی در ایران که به صدور تروریسم مشهور 
است معنایی جز قرار گرفتن در کنار یک رژیم 

تبهکار و تروریست ندارد.  



حتی آزادی شهروندان بلژیکی اسیر در چنگال 
جمهوری اسالمی نمی تواند این معامله ننگین با 
رژیم اسالمی را توجیه کند. جمهوری اسالمی تا 
زمانی که وسیعا زیر فشار جهانی قرار نگرفته 
ادامه  خود  گروگانگیری  دیپلماسی  به  باشد 

خواهد داد. 

مردم ایران و بلژیک و اروپا با تروریسم اسالمی 
هیچگونه سازشی ندارند. ما باید ضمن محکوم 
رژیم  با  بلژیک  دولت  ننگین  قرارداد  کردن 
اسالمی ایران در همه جا خواهان آزادی بی قید 

و شرط زندانیان دوتابعیتی در ایران  شویم. 
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فیلتری که 
جمهوری اسالمی را می شکند

کیوان جاوید  

اسالمی  مجلس  نماینده  نوری قزلجه،  غالمرضا 
می گوید ۸0 درصد ایرانی ها روی گوشی هایشان 
“فیلترشکن” و “وی پی ان” دارند. او می گوید: ما 
تا کی می خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری 
با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. 
توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می شود با پیشرفت 

تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟
 

این یک اعتراف دیگر در شکست خفت بار در 
برابر مردم است. غالمرضا نوری هم، نه به جهت 
به  دادن  اهمیت  و  تکنولوژی  حال  به  دلسوزی 



تبادل آزاد اطالعات، که به دلیل مقابله بنیان کن 
اکثریت عظیمی از مردم ایران برای تن ندادن 
ایجاد  و   اجتماعی  مدیای  کنترل  سانسور،  به 
دیکتاتوری اطالعاتی است که سنگ تکنولوژی 

را به سینه می زند.
 

اهمیت سیاسی این اعتراف در چیست؟ 
 

مردم ایران در جنگ رسانه ای و کسب خبر از همه 
دنیا و اطالع یافتن از مواضع سیاسی همه نیروهای 
ای  تهاجم گسترده  اپوزیسیون سرنگونی طلب، 
علیه  فرهنگی  و  سیاسی  های  زمینه  همه  در  را 

جمهوری اسالمی سازمان داده اند.
 

اعتراضات  سازماندهی  مرکز  اجتماعی  مدیای 
اجتماعی، اعتصابات کارگری و خبررسانی برای 



تجمعات مردمی شده است. یک رکن اصلی دوام 
شدید  خفقان  ایجاد  دیکتاتوری  حکومت  یک 
خبری است. جمهوری اسالمی در این زمینه به 

شکل مفتضحانه ای شکست خورده است
 

و  داخل  در  سیاسی  فعالین  با  گیری  ارتباط 
ایجاد جمع ها و محافل مبارزاتی بمنظور فعالیت 
تشکیالتی در سطوح مختلف محالت، شهری و 
سراسری. در تمام این عرصه ها جمهوری اسالمی 
در حال متالشی شدن است. وقت آن است بیش 
از گذشته در جهت سازمانیابی و حزبیت برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی وارد عمل شویم. ما 

هستیم، تماس بگیرید.
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با خفگی از ریزگرد چه باید کرد؟ 
مصطفی صابر  

خبر این است: “آلودگی شدید هوا در ایران روز 
سه شنبه، 14 تیرماه، ادامه یافت و بار دیگر چند 

استان را به طور کامل تعطیل کرد.”

 البته خبر نیست. فاجعه ای جاری است که زندگی 
را بویژه در ایران مورد تهدید بسیار جدی قرار 

داده است.  

این خشک  با  بد،  هوای  از  ناشی  این خفگی  با 
شدن رودها، سوختن جنگلها، فرو رفتن زمین و 



نابود شدن شرایط اولیه زندگی چه باید کرد؟ 

تنها یک راه وجود دارد. اختیار زندگی و امکانات 
حاکم  طبقه  و  سرمایه  منافع  چنگال  از  را  بشر 
بدر آورد و بدست خود انسانها سپرد. باید تمام 
امکانات جامعه در خدمت بهبود محیط زیست 
و نجات زندگی قرار گیرد. لذا نقش دولت که 
جایگاه ویژه در سازماندهی و اختصاص امکانات 

جامعه دارد، فوق العاده تعیین کننده است.  

و  بدترین  دوره  همین  در  ایران  در  متاسفانه 
کرد  تصور  میتوان  که  دولتی  ترین  وحشتناک 
جمهوری  های  سیاست  است.  کرده  حکومت 
اسالمی که همه مبتنی بر جنگل خواری، زمین 



های  اهلل  آیت  گشاد  جیب  کردن  پُر  خواری، 
میلیاردر و حفظ حاکمیت اسالم کثیف شان بوده 
است، بیشترین صدمات را به محیط زیست انسان 

و همه موجودات دیگر وارد کرده است. 

راه حل، وسیعترین اعتراضات ممکن علیه جمهوری 
اسالمی و سیاستهایش است. اولین قدم واقعی برای 
بهبود محیط زیست در ایران سرنگونی جمهوری 
اسالمی و برقراری حاکمیت مستقیم شهروندان 
است. حکومتی که سود، سرمایه و اسالم را به 
انسان، زمین و آفتاب را در  زباله دان بریزد و 

صدر اولویتهای خود قرار دهد.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر ۶ ژوئیه ٢0٢٢
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


