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بازماندگان سیل در جنگل جمهوری اسالمی 
نوشته محسن ابراهیمی     
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فاجعه ای زیست محیطی به نام 
جمهوری اسالمی 

سینا پدرام

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی رای 
ندادن به قطعنامه زیست  محیطی سازمان ملل را 
توجیه کرد. به ادعای وی این قطعنامه برای غرب 
استفاده ابزاری دارد و به عنوان یك اهرم سیاسی 
به کار گرفته میشود. این در حالی است که ایران 
با بحران  های محیط زیستی، از جمله فرونشست 
زمین، آلودگی هوا، سیلهای ویرانگر، خشك شدن 
دریاچه ارومیه و تاالبهای بسیار و خشکسالی مواجه 

است.



کلید درك سیاستهای چپاولگرانه رژیم نسبت به 
طبیعت و جامعه عدم خواست و توان آن در پایه 
گذاری سیاستهای پیشگیرانه و مهمتر از آن، وجود 
ساختار سیاسی و اجتماعی فاجعه باری است که 

همزاد این رژیم است. 

فاجعه طبیعی فقط در شرایطی به یك فاجعه انسانی 
مبدل می شود که پیش زمینه ها و تمامی شرایط 
برای این فاجعه پیشتر با سیاستهای ضد انسانی و 
سود اندوزانه آماده شده باشد. شهرسازی های غیر 
استاندارد، ساختمان و بناهایی که در مقابل سیل، 
نیستند،  طبیعی مستحکم  نیروهای  باقی  و  زلزله 
جلوگیری آگاهانه و عمدی از کمك رسانی های 



کامل  اعتنایی  بی  مردمی،  و  دولتی  گران  امداد 
و  دیدگان  آسیب  جسمی  و  روحی  سالمت  به 
بازماندگان این فجایع، اساساً سیاست سیستماتیك 

٤٠ ساله این رژیم را تشکیل داده است.

جامعه ایران برای مقابله با فجایع “طبیعی” نیاز به 
سیستمی دارد که انسان و طبیعت را از چهارچوب 
نظام سرمایه دارانه خارج کند. چاره، جامعه ای 
است که بر سردِر آن سعادت بشری قرار دارد نه 
سود آخوندهای میلیاردر و میلیاردرهای اسالم پناه. 

سوسیالیسم تحقِق چنین جامعه ای انسانی است.
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مریم کریم بیگی و 
بن بسِت توحِش رژیم اسالمی  

عطیه نیك نفس

وکیل مدافع مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی از 
کشته  شدگان اعتراض های ۸۸، می  گوید حکم 
سه سال حبس موکلش به اتهام “تبانی با اِبی”، 

خواننده ایرانی بوده است.

مادران  قراردادن  فشار  تحت  و  دستگیری 
دادخواه، منتشر کردن اعترافات اجباری سپیده 
و  اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن  دستگیری  رشنو، 
همچون حکم  انسانی  کامال ضد  احکام  صدور 



مریم کریم بیگی، برای جرمهای واهی، نشان از 
استیصال یك رژیم سراسر فساد و جنایت است.

و  ترس  سر  از  رسیده  بست  بن  به  رژیِم  این 
زبونی همچنان می خواهد با سبعیت هرچه بیشتر 
تاکید  با  و  شود  متوسل  جنایتی  و  ابزار  هر  به 
بر ایدئولوژی قرون وسطایی خود قوانین کامال 
غیرانسانی اسالم را در جامعه جاری نگهدارد. 
به همین دلیل به زنان برای نگهداشتن حجاب 
حمله می کند، به جرم نوشیدن مشروبات الکلی 
شالق می زند و شنیدن موسیقی را جرم انگاری 

می نماید. 

 اما با حضور جنبشهای اجتماعی به رهبری خانواده 



ها و مادران دادخواه، زنان، معلمان، کارگران، 
هنرمندان و دیگر اقشار تحت ستم رژیم اسالمی 
که با وجود شکنجه، تهدید، دستگیری، انفرادی، 
زندان و شالق همچنان به مبارزات جسورانه شان 
ادامه می دهند و حقوقشان را در کف خیابانها 
مطالبه می کنند و هدفشان براندازی این حکومت 
اسالمی  سراسر ظلم است، سرنگونی جمهوری 
نزدیك و حتمی است. برای احقاق این امر باید 

این مبارزات را به هم پیوند زد. 
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موج جدید بازداشت شهروندان بهائی 
میالد رابعی

یك روز پس از بازداشت هم زمان ده  ها شهروند 
بهائی در شهرهای مختلف وزارت اطالعات به 
این شهروندان اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” 

زد.

و  فشارها  اخیر  ماه های  در  اسالمی  حکومت 
نحو  به  را  معترضین  و  مخالفین  دستگیری  
چشمگیری افزایش داده است. دلیل این اعمال 
این  از  رژیم  است.  روشن  فزاینده  فشارهای 
بگیروببند ها به  عنوان تاکتیکی جنگی در مقابل 



مردم استفاده می کند. این معموالً واکنش اولیه 
است.  سرنگونی  حال  در  حکومت  های  همه 
دستگیری   موج  گسترش  با  اسالمی  جمهوری 
ها می  خواهد مردم را مرعوب و منفعل کرده، 
هزینه ابراز مخالفت و اعتراض را باال ببرد و قدر 

قدرتی خود را به رخ مخالفین بکشد.

از سوی دیگر، با گسترش اتهام جاسوسی و رابطه 
با اسرائیل، قصد دارد نیروهای اطالعاتی خود را 
هوشیار و قوی نشان دهد. به این مانور اطالعاتی 
شدیداً نیاز دارد چرا که تحرکات اخیر موساد 
در ایران مایه نگرانی جدی سران حکومت شده 
تا جایی که بارها به نفوذ اسرائیل حتی تا درون 

بیت رهبریشان اذعان کرده  اند. 



شدت  به  را  بهایی  شهروندان  دستگیری  باید 
محکوم کرد و در مقابل آن ایستاد. اما جداِی از 
هرگونه دست و پایی که حکومت برای مقابله با 
مردم می  زند و سعی می  کند خود را از تك  و تا 
نیندازد، جنبش های اعتراضی و مردم سرنگونی 
طلب نه مرعوب شده اند و نه قدمی عقب نشسته  
اند. نبرد مردم با رژیم در تمام جهات و از سوی 
جنبش های اعتراضی مختلف به پیش برده می 
شود و تا سرنگونی جمهوری اسالمی ادامه خواهد 

داشت.
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بازماندگان سیل در 
جنگل جمهوری اسالمی   

محسن ابراهیمی

٢٤ استان و 111 شهرستان و ۳1٠ روستا درگیر 
 ٤۵ اند.  باخته  جان  نفر   ۹٠ اند.  شده  سیالب 
ویران  زیادی  های  خانه  و  اند  مفقود شده  نفر 
و محصوالت کشاورزی  تلف  زیادی  دامهای  و 

بسیار وسیعی صدمه دیده اند.

این تصویر رسمی از سیل ویرانگر هفته گذشته 
است. 



وسیع  ابعاد  اما  است.  طبیعی  حادثه  یك  سیل 
مستقیم  محصول  آن  ویرانی  و  جانی  تلفات 
حاکمیت جمهوری اسالمی است. رژیم در همه 
مراحل شکلگیری یك سیل ویرانگر نقش داشته 

است.

قبل از وقوع سیل، تخریب گسترده اکو- سیستم 
زمینه وقوع سیل را افزایش داده است. سخنان 
نماینده گنبد کاووس در جریان سیل بهار ۹۸، 
کردیم،  غارت  را  “جنگل ها  گویاست:  بسیار 
کوه  خواری و جنگل  خواری کردیم و در مسیر 
حریم  شهرداری ها  ساختیم.  خانه  رودخانه 
فروختند و این پول خون کودك و زنی بود که 
قرار بود در آینده سیل آنها را ببرد. همه متهم 



هستیم. اگر به خود نیاییم سیل ما را هم خواهد 
برد.” 

در جریان سیل، در کنار اطالع رسانی دروغ، به 
جای تامین امنیت مردم، برای امنیت حکومت 
مقام  هر  وسط  این  البته  کنند.  می  بسیج  نیرو 
حکومتی که می خواهد با حضور در میان تعدادی 
از مردم سیل زده، ژست مردم دوستی بگیرد با 

خشم و نفرت مردم مواجه میشود.

بعد از وقوع حادثه، بازماندگان سیل در جنگلی 
عمامه  الشخوران  که  اسالمی  جمهوری  نام  به 
دار و سرداران فاسد بر آن حاکمند بدون پشت 

و پناه رها میشوند. 



اگر می خواهیم این تراژدی تکرار نشود، باید 
همچون یك سیل عظیم راه بیافتیم و کل عمارت 

اسالمی را ویران کنیم.
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ایمن الظواهری، مرده ای که کشته شد 
کیوان جاوید

عملیاتی  در  آمریکا  است که  بایدن، گفته  جو 
در افغانستان ایمن الظواهری، رهبر القاعده را به 
قتل رسانده است. ایمن الظواهری بعد از مرگ 
اسامه بن الدن در سال ٢٠11 هدایت القاعده 

را به دست گرفته بود.

ایمن  مرگ  از  عمیق  خوشحالی  ابراز  ضمن 
الظواهری، باید گفت کشتن این رهبر تروریست 
القاعده ارزش نظامی و سیاسی چندانی ندارد. 
کم  و  منزوی  نیروی  یك  است  مدتها  القاعده 



است.  اسالمی  تروریسم  جنبش  در  حاشیه 
جمهوری اسالمی کماکان در راس جنبش اسالم 
سیاسی قرار دارد. داعش و طالبان نیز در این 
تری  استراتژیکی  و  سیاسی  اهمیت  از  جنبش 

برخوردار هستند.

این  به  به دو دلیل عمده دست  دولت آمریکا 
است:  داخلی  اولی  است.  زده  نظامی  عملیات 
بایدن از کمترین حمایت داخلی، حتی در میان 
دمکراتها برخوردار است؛ از جمله بخاطر رکود 
اقتصادی بی سابقه در آمریکا. دلیل بعدی برای 
بی  و  شتابزده  خروج  صدا،  و  سر  پُر  قتل  این 
قدرت  به  و  ازافغانستان  بایدن  دولت  برنامه 
امتیاز  کمترین  گرفتن  بدون  طالبان  رساندن 



برای دولت  این شیوه  به  سیاسی است. خروِج 
بایدن یك افتضاح سیاسی بود.

دولت آمریکا باید کاری می کرد تا آبروی از 
دست رفته اش را بازیابد و بهترین و کم دردسر 
باشد.  الظواهری  ترور  توانست  می  اقدام  ترین 
انتخاب الظواهری دقیقا به این دلیِل سیاسی است 
که القاعده و رهبرش ُمهره چالش برانگیزی نبوده 
و می توان تصور کرد حتی با هماهنگی طالبان 
کشته شده باشد. ظاهرا این یك بازی دو سر 

بُرد برای دولت بایدن و برای طالبان 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 


