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آمریکا و جمهوری اسالمی هسته ای
کاظم نیکخواه

نشست  در  آمریکا،  رئیس  جمهور  بایدن،  جو 
سران “کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس به عالوه سه” گفت: واشنگتن “برای مقابله 
با تهدیدهایی که از طرف ایران متوجه منطقه 
است” به همکاری نزدیکش با کشورهای حاضر 
حال  عین  در  او  داد.  خواهد  ادامه  نشست  در 
افزود که آمریکا همزمان، گزینه دیپلماسی را 
برنامه   محدودیت های  “بازگرداندن  برای  نیز 
هسته ای ایران” دنبال خواهد کرد. رئیس جمهور 
آمریکا گفت که اگرچه کشورش همچنان راه 
همزمان  اما  کرد،  خواهد  دنبال  را  دیپلماسی 



“متعهد است که هرگز ایران به سالح هسته ای 
دست نیابد.”

با توجه به اینکه جمهوری اسالمی از هر فرصتی 
فعاالنه  خود  ای  هسته  برنامه  پیشبرد  برای 
استفاده میکند، و با توجه به تعهد جدی آمریکا 
و بویژه اسرائیل به مقابله با اتمی شدن جمهوری 
این  نهایتا  که  دارد  وجود  خطر  این  اسالمی، 
بحران به کشاکش نظامی خطرناکی منجر شود. 
گفته میشود که اکنون فاصله دستیابی جمهوری 
ماه  شش  از  کمتر  ای  هسته  سالح  به  اسالمی 
است. این مسئله به یکی از بحرانهای جدی در 
خاورمیانه تبدیل شده و کشورهای متحد آمریکا 
فعاالنه در تالشند که آمریکا را ترغیب کنند که 



اتمی  به سالح  اسالمی  مانع دستیابی جمهوری 
شود. 

دستیابی به سالح اتمی به زعم سران حکومت 
اسالمی کمک خواهد کرد که دست این حکومت 
هر  قلدری  با  و  باشد  بازتر  مردم  در سرکوب 
اعتراضی را عقب براند. اما بطور واقعی وقتی که 
مردم وسیعا برای به زیر کشیدن حکومت پا به 
میدان میگذارند، حتی از سالح اتمی برای عقب 

راندن آنها کاری ساخته نیست.
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سلبریتی بی ربط، سلبریتی با ربط
نوید مینائی

اسم  خندوانه  تلویزیونی  شوی  در  جوان  رامبد 
اسم  اگر  گفت  بعدا  و  کرد  سانسور  را  “وریا” 
وریا را سانسور نمی کرد ممکن بود آن قسمت 
از خندوانه اجازه پخش نگیرد و در روند مسابقه 

های شوی تلویزیونی اش اختالل ایجاد شود!!

ماجرا از اینقرار بود که در مسابقه ای در این 
شو، شرکت کننده ای اسمی را که با حرف واو 
شروع می شد “وریا” انتخاب کرد، ناگهان رامبد 
“وریا”  خدا  اذن  به  بعد  و  دگرگون شد  جوان 



تبدیل شد به وحید!

وریا غفوری به دلیل اظهاراتش درباره فقر مردم 
و سرکوب زنان و متروپل و … از تیم استقالل 

تهران کنار گذاشته شد! 

های  گرانی  به  اشاره  با  هم  قبال  جوان  رامبد 
رژیم  بود  کرده  توصیه  مردم  به  آور  سرسام 

غذایی بگیرند!

انگشت شمارند سلبریتی هایی که به وضع موجود 
و سیاست های حکومت انتقاد کنند و اساسا بی 
ربط به جامعه هستند و از محبوبیت و تریبونی 
که دارند برای مردم استفاده نمی کنند. اما اینکه 
وریا زبان و همدرد مردم است برای حکومت 



اسالمی این خطر را دارد که این پدیده در میان 
حکومت  شود.  شایع  هنرمندان  و  ورزشکاران 
سانسور و سرکوب،  بیان مشکالت و همدردی 
با مردم را تحمل نمی کند، محمد رسول اف و 
جعفر پناهی هم از قربانیان سیاست سانسور و 

ارعاب حکومتی هستند!

اتفاقا وریا نشان داد می توان هم سلبریتی بود 
و هم زبان حال مردم  و اتفاقا با انتقاد از وضع 
موجود محبوب تر و مردمی تر شد! او شایسته 

وسیعترین حمایتها ست. وریا تنها نیست!
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دریاچه ای در حال مرگ
جلیل جلیلی

در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم 
ارومیه دست  در  نفر  رسیدگی حکومت، صدها 
به تظاهرات زدند شعار دادند: دریاچه ارومیه در 
حال جان دادن است و مجلس فرمان قتل آنرا 
داده است. نیروهای سرکوبگراقدام به تیراندازی 

و بازداشت تعدادی از معترضین کرده اند. 

روند خشک شدن این دریاچه از اواخر دهه ۷0 
شمسی آغاز شده و اکنون با شتاب بیشتری ادامه 



دارد. گفته میشود ٩۵درصد از آب دریاچه خشک 
شده است.

یک عامل موثر در خشک شدن این دریاچه، بطور 
قطع، اقدامات و سیاست های چپاولگرانه جمهوری 
اسالمی بوده است؛ اقداماتی چون سد سازیهای 
بی رویه در مسیر رودخانه هایی که تامین کننده 
آب این دریاچه بوده اند و همچنین کشیدن جاده 
ای غیر کارشناسانه از وسط دریاچه؛ اقداماتی که 
هدفشان نه کمک به ایجاد شرایط زیست مناسبتر 
و رفاه بیشتر برای ساکنین منطقه، بلکه تنها چپاول 
و تولید ثروتهای کالن برای حکومتگران و عوامل 
محلی شان بوده است. با خشک شدن این دریاچه 
طوفانهای نمک میتواند صدمات جبران ناپذیری 



به محیط زیست و زندگی ساکنین اطراف آن وارد 
کند.

فعالین محیط زیست و معترضین به سیاستهای 
حکومت  غیرکارشناسانه  اقدامات  و  چپاولگرانه 
اکنون چاره را در این دیده اند که اعتراضاتشان را 
به خیابانها و سطح شهرها بکشانند. این اعتراضات 
میتوانند با پیوستن به دیگر اعتراضات جاری نقش 
موثرتری در جلوگیری از تخریب بیشتر محیط 

زیست بازی کنند.
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حکومت و عفت اسالمیش
سروناز سینائی

مجموعه ورزشی ایرانمال، یک مرکز تفریحی و 
خرید در تهران به دلیل برگزاری ورزش همگانی 
مختلط، مهروموم شده و یک مقام دولتی گفته که 
تا زمان تعهد مدیران این مجموعه به “رعایت 

قانون” بسته خواهد ماند. 

این “ورزش همگانی مختلط” که در واقع ورزش 
دسته جمعی تعدادی پدر و مادرهمراه فرزندانشان 
بوده، برای حکومتی که آپارتاید جنسی از ستونهای 
مهمش به حساب می آید قابل  قبول نبوده و اقدام به 
بستن ورزشگاه کرده و عنوان کرده اند که ورزش 



اجتماعی”  تنها در صورت حفظ “عفت  همگانی 
امکان پذیر است.

 همزمان از قول نرگس محمدی سخنگوی مدافعان 
حقوق بشر میخوانیم که زندانیان زن در زندان 
قرچک اجازه خوردن خیار، موز و هویج را ندارند 
چرا که این میوه ها باعث تحریک زنان زندانی و 
به خطر افتادن همان “عفتی” می شود که آقایان 

حکومتی از آن دم می زنند.

این حکومت زن ستیز می گذرد  از عمر  هر چه 
مسئوالن مضحک تر، وقیح تر و بزدل تر از قبل شده 
و حتی میوه ها هم پایه های حکومت اسالمی شان را 
می لرزانند چه برسد به ورزش گروهی با حضور 



زنان و مردان در کنار یکدیگر. 

اقدامات  و  تدابیر  این  که  است  پرواضح  البته 
توهین آمیز به زنان نشانه ترسی است که حکومت 
از زنان دارد و با ایجاد فضایی تحقیرآمیز، قصدش 
جبهه  در  است.  آنان  روزانه  مبارزات  سرکوب 
مقابل هم زنان و مردان آزادیخواه و مدافع حقوق 
زنان پاسخ این همه زن ستیزی، اهانت، تحقیر و 
سرکوب را با ادامه و گسترش مبارزات خود داده 

و خواهند داد.   
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در باره اعتیاد
حسن صالحی

از  درصد  دو  از  بیش  که  بود  آمده  خبرها  در 
دانش آموزان کشور درگیر اعتیاد هستند و شمار 
زیادی از آنها تجربه مصرف مواد مخدر دارند. 
پیش از این گفته شده بود متاسفانه حدود 1۲ 
تا 1۳ نفر در هر شبانه روز به دلیل مصرف مواد 

مخدر جان خود را از دست می دهند. 

عامل  مخدر  مواد  بودن  دسترس  در  و  ارزان  
اصلی گسترش اعتیاد در جامعه نیست. تا زمانی 
که نیاز به مصرف مواد مخدر در میان بخشی از 
جامعه احساس می شود روی آوری به آن نیز 



وجود خواهد داشت. این نیازاست که باید پاسخ 
بگیرد. اما پاسخ از نظر ما طبعا روی آوری به مواد 

مخدر نیست. 

در جامعه ایران اکثریت مردم احساس خوشبختی 
از مردم به مواد مخدر روی  نمی کنند، بخشی 
می آورند تا بدبختی های خود را فراموش کنند. 
جوانان آینده ای ندارند، به اعتیاد کشیده می شوند 
تا در نئشگی خود را از احساس ناامنی برهانند. 
امکان تفریحات سالم وجود ندارد و اعتیاد جای 
آنرا می گیرد و این جمهوری اسالمی است که 
این شرایط سخت و غیرقابل تحمل را برای مردم 
مجبورند  ای  عده  بطوریکه  است  آورده  بوجود 

برای تحملش به مواد مخدر روی آورند. 



اگر مردم خوشبخت باشند و در رفاه زندگی کنند، 
اگر جامعه از خفقان و سرکوب و بی حقوقی رهایی 
یابد، اگر جوانان از امکانات الزم رشد و پیشرفت 
در زندگی برخوردار باشند آنوقت است که ما 
نیاز روی آوری به مواد مخدر را از میان برداشته 
ایم. جامعه ای غرق در نعمت و رفاه و آزادی به 

مواد مخدر نیازی ندارد. 
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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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


