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سیل، سیل خشم و نفرت! 

نوشته نوید مینائی    
اتهامات نخ نمای جاسوسی به اتباع کشورهای اروپایی
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تظاهرات مخالفان حکومت اسالمی در عراق 

نوشته کاظم نیکخواه    



سیل، سیل خشم و نفرت! 
نوید مینائی

سازمان هواشناسی شنبه هشتم مردادماه برای دو 
روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیل در چند 

استان را صادر کرد.

این روزها زندگی و جان  فاجعه ای که  دومین 
مردم را در مناطق وسیعی از ایران نابود کرده سیل 
بارش های روزهای  اثر  در  است که  ویرانگری 
اخیر رخ داده است. اولین و بزرگترین فاجعه، خود 
جمهوری اسالمی است که مسبب همه فجایع دیگر 

است!



از فیروزکوه تا کرمان و خوزستان گرفتار سیل 
شده اند، تعداد جانباختگان به صدها نفر می رسد 
و هزاران هزار تن زندگی خود را از دست داده و 

داغدار عزیزانشان شده اند.

از فجایع آن کار خارق  مهار سیل و جلوگیری 
العاده ای نیست، اجرای پروژهای آبخیزداری و 
جلوگیری از ساخت و ساز در مسیل ها انگیزه، 
برنامه و مقداری بودجه می خواهد که جمهوری 
اسالمی اینها را برای مردم ندارد چرا که جان مردم 

و آبادانی جزء برنامه هایش نیست!

خواهد  ادامه  همچنان  سیل  گزارشها  اساس  بر 
از طرفی  راه است.  بیشتری در  و فجایع  داشت 
ابراهیم رئیسی و سایر مسئولین جز وعده های پوچ 



و نمایش های رقت انگیز کار دیگری نمی کنند!

اگر فقط بخشی از دقت و هزینه و انگیزه ای که 
حکومت اسالمی در پروژه های موشکی و اتمی 
اش به کار می برد، برای مهار سیل و خشکسالی، 
زلزله و فقر به کار می گرفت، امروز مردم ایران 

شاهد چنین فجایعی نبودند!

اعتراض خشماگین مردم داغدیده فیروزکوه به 
باید  ابراهیم رئیسی سیلی است که می تواند و 
حکومت منفور اوباش اسالمی را از صحنه روزگار 

محو کند!
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اتهامات نخ نمای جاسوسی
به اتباع کشورهای اروپایی

هرمز رها 

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی طی اطالعیه 
ای اعالم کرد فردی با تابعیت سوئدی به اتهام 
این شخص  بازداشت شده، زیرا که  جاسوسی 
قبل از سفر به ایران سفری به اسرائیل نیز داشته 

است.

جمهوری اسالمی در سه ماه گذشته به دستگیری 
افراد دو تابعیتی و توریست های اروپایی شدت 
بر  گذاری  تاثیر  قصد  ترفند  این  با  و  بخشیده 



دادگاه حمید نوری در سوئد، و فشار به دولتهای 
اروپایی، بویژه دولت بلژیک برای تبادل اسداهلل 

اسدی را دارد. 

در مورد حمید نوری بدلیل ارائه اسناد و مدارک 
و  پرونده  شاهدان  و  شاکیان  شهادت  و  معتبر 
همچنین مستقل بودن قوه قضائیه سوئد، تیرش 
با  اسدی،  اسداهلل  با  رابطه  در  به سنگ خورد. 
اعتراضات گسترده فعالین خارج کشور وتعدادی 
بلژیک  پارلمان  نمایندگان  و  شخصیتها  از 
وپیگیریهای حقوقی، فعال سازش دولت بلژیک 

و جمهوری اسالمی به سرانجام نرسیده است. 

تمامی مقامات رده باالی این حکومت گروگانگیر، 



به تکاپو افتاده اند تا احکام دادگاههای کشورهای 
اروپایی علیه حکومت خود را طوری رفع و رجوع 

کنند.

جمهوری اسالمی با سیاست گروگان گیری، به 
چانه زنی با کشورهای اروپایی پرداخته و بدین 
وسیله برای آزادی عوامل جنایتکار خود در دنیا 
تالش میکند. در این رابطه به دستگیری احمد 
دو  بازداشت  جاسوسی،  اتهام  به  جاللی  رضا 
سوئدی تبار، چند روز قبل از صدور حکم حمید 
نوری به اتهام حمل مواد مخدر ودستگیری دو 

فرانسوی و یک بلژیکی میتوان اشاره کرد.

از  اتباع خود خواست  از  بهمین مناسبت سوئد 



سفر به ایران خود داری کنند و بدین وسیله از 
خود سلب مسئولیت کرد. اما این کافی نیست. 
راه حل قطع رابطه سیاسی و بایکوت جمهوری 

اسالمی است.
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تظاهرات مخالفان حکومت اسالمی 
در عراق 

کاظم نیکخواه

روز هشتم مرداد هزاران نفر از طرفداران مقتدا 
صدر برای دومین بار در هفته گذشته به منطقه 
سبز بغداد هجوم بردند و برخی ساختمان های 
با  و  کردند  اشغال  را  پارلمان  جمله  از  دولتی 
این  در  اسالمی  جمهوری  دخالت  به  اعتراض 
از  و  اسالمی  جمهوری  علیه  شعارهایی  کشور، 
نمی خواهیم« سردادند.   ایرانی  جمله » حکومت 
بنا بر گزارش ها، معترضان پس از شکستن موانع 
بتنی و ورود به منطقه سبز عالوه بر اشغال پارلمان، 
به ساختمان  هیات وزیران و نخست وزیری هم 



هجوم بردند. 

تظاهرات روز شنبه دراعتراض به احتمال تشکیل 
حمایت  مورد  شیعه  گروه های  سوی  از  دولت 
ایران و هم  زمان با سفر اسماعیل قاآنی فرمانده 

نیروی قدس به عراق انجام شد. 

بحران سیاسی عمیقی  مدتهاست که عراق در 
فرو رفته است. در خیزشهای مردمی گسترده 
که در اکتبر ٢01۹ به جریان افتاد و بنام انقالب 
اکتبر شهرت دارد، مردم چند خواست را تاکید 
کردند که خروج جمهوری اسالمی از عراق در 
صدر آنها بود. بعالوه مردم خواستار پایان دادن 
به سیستم دولتی قومی-مذهبی، و تشکیل دولتی 

سکوالر شدند.



 بدنبال این خیزشها در انتخابات پارلمانی عراق 
جمهوری  به  وابسته  نیروهای   ٢0٢1 اکتبر  در 
جریان  و  خوردند  سختی  شکست  اسالمی 
السائرون وابسته به مقتدا صدر بیشترین کرسی 
به  کرسیهایش  تعداد  اما  آورد،  بدست  را  ها 
حد نصاب برای تشکیل دولت نرسید. او اکنون 
تالش دارد خود را در جبهه مردم قلمداد کند 
از  پیش  انتخابات  سیاسی،  بحران  تشدید  با  و 
موعد را الزامی کند که در آن احتمال شکست 
به حکومت  وابسته  نیروهای  برای  تری  سخت 

اسالمی بسیار است. 
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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 


