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اختالس باالیی ها، مجازات پایینی ها  
اصغر کریمی 

اینبار فساد ۵۰۰۰ میلیارد تومانی همراه با ۲۶ 
هزار دالر حق الزحمه قیمت گذاری به مدیر عامِل 

پتروشیمی مهر خبرساز شد.

چند روز قبل اختالس ۹۲ هزار میلیاردی فوالد 
امام  چگونه  میداد  نشان  که  شد  افشا  مبارکه 
جمعه ها، مدیران، مقامات و ارگانهای حکومتی 
در  اختالس  کرده اند.  تقسیم  خود  میان  آنرا 
پتروشیمی مهر و هزاران اختالس دیگر نیز بدون 
و  مجلس  و  قضایی  دستگاه  و  سپاه  مشارکت 

دولت عملی نبوده است. 



به  دزدی  نیست.  دزدی  این  نکنید.  اشتباه  اما 
یا  پنیر  اسباب بازی، یک کیلو  بلند کردن یک 
یک کیسه برنج از یک فروشگاه گفته میشود 
ومجازاتش زندان و قطع انگشت و در صورت 
اسالمی  جمهوری  در  است.  دست  قطع  تکرار 
مطابق احادیث اسالمی اختالِس حتی ۹۲ هزار 
انگشت  و  نمیشود  محسوب  دزدی  میلیاردی 
باید  بابت  این  از  البته  گردد.  نمی  قطع  کسی 
شکرگزار باشیم! وگرنه برای هیچ مقام و سردار 
و امام جمعه و آیت اللهی دست و پایی نمانده بود. 

طبق قوانین اسالمی که سارقان حاکم برای خود 
وضع کرده اند “برای اینکه فرد مختلس تشویق 
شود و خودش مال مورد اختالس یا قسمتی از 



آنرا برگرداند دادگاه میتواند همه یا بخشی از 
مجازات نقدی را به او ببخشد. شامل مجازات 

حبس هم نمیشود.” 

استثمار  از  حاصل  سود  از  بخشی  اختالس ها 
کارگران است که میان بخشی از طبقه حاکم 
توزیع میشود. با همین دو رقم اختالس، میشد به 
تحصیل رایگان یا مطالبات صدها هزار کارگر و 
بازنشسته فوالد و نفت پاسخ داد. وقت مناسبی 
برای کارگران و بازنشستگان نفت و فوالد و همه 
مردم است که حول مطالبات بحق خود قاطع تر 

از همیشه به میدان بیایند. 

سه شنبه ۲۲ شهریور ۱4۰۱
۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲



خانه نشینی ۱0 هزار پرستار  
کیوان جاوید 

 ۱۰ گوید  می  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
در  کرونا  دوران  در  که  طرحی  پرستار  هزار 
خانه نشین  اکنون  بودند،  مشغول  بیمارستان ها 
شده اند و این تعداد می تواند به ۱۷ هزار نفر 
افزایش  یابد. او گفت ۱۰۰ هزار کمبود پرستار 

در کشور وجود دارد.

چه کسی است که در زمان بستری بودن دست 
مهربان پرستاری را لمس نکرده باشد و در حالی 
که از درد به خود می پیچید نگاه دوست داشتنی 



این “فرشته نجات” التیام دردش نبوده باشد؟ چه 
کسی بیاد ندارد که در دوران نفس گیر کرونا 
انداختن جان  به خطر  با  زندگی  نگهبانان  این 
خود بی وقفه و خستگی ناپذیر جان های زیادی 
در  انسانیت  راستی  به  باشند؟  نداده  نجات  را 
برابر این قهرمانان باید سر تعظیم فرود بیاورد. 

با این وجود که نیاز به پرستار واقعا حیاتی است، 
در ایران ۱۰ هزار نفر از این نیروی متخصص 
تامین  نیازمند  و بی شک  اند  نشین شده  خانه 
اولیه ترین مایحتاج زندگی خود هستند. در این 
اینکه چه بالیی  اقتصادی  بغایت دشوار  اوضاِع 
بر سر این انسانهای زحمتکش و شریف خواهد 

آمد البته ربطی به حکومت ندارد. 



۱۰۰ هزار کمبود پرستار در ایران یعنی مرگ 
و میر بیشتر، ضربه پذیری بیشتر استانداردهای 
درمان و فرسوده شدن سریع تر و بیشتر کادر 
درمانی. الزم است با صدای بلند فریاد زد که 
این پرستاران باید فورا به کار بازگردانده شوند. 
حمایت از اعتراضات این پرستاران وظیفه عاجل 
همه ما است. حمایت از آنان فقط نمایش یک 
و  جان  از  حفاظت  نیست،  انسانی  همبستگی 

سالمت همه ما نیز هست.
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زنان فوتبال دوست بالی جان رژیم  
عطیه نیک نفس 

فدراسیون فوتبال ایران می گوید تالش کرده است 
در پاسخ به نامه فیفا ثابت کند دولت جمهوری 
اسالمی و فدراسیون در حوادث ورزشگاه مشهد 

“هیچ نقشی” نداشتند. 

تبلیغاتی  های  دستگاه  که  است  سال  چهل 
جمهوری اسالمی در تالشند تا دروغگویی ها و 
جنایات و اعمال ضد انسانی رژیم را در چشم 
دنیا تلطیف کنند. بخشی از این تبلیغات توسط 
عوامل داخلی این رژیم برنامه ریزی و تئوری 



سازی میشود و بخشی دیگر، در خارج از کشور، 
توسط “نواندیشان دینی” و افرادی که نهادهای 
البیستهای  میکنند.  افتتاح  بشری  حقوق  ظاهرا 
جمهوری اسالمی مثل نایاک و غیره را نیز که از 
نظر مالی با سیاست مداران رژیم فاسد اسالمی 

هم پیاله اند در این زمینه نباید نادیده گرفت.
 

مبارزات  و  سرنگونی  جنبش  اما  میان  این  در 
مطالباتی  با  و  تر  گسترده  سطحی  در  مردم، 
مترقی تر از پیش در داخل ایران شکل گرفته و 
به یُمن مدیای اجتماعی و ارتباط مردم ایران با 
دنیا دروغگویی، تظاهر به مقصر نبودن و بیخبری 
از جنایات برای جمهوری اسالمی بسیار مشکل 

شده است.



در  رژیم  این  براندازان  و  مخالفان  بعنوان  ما 
خارج از ایران باید بیشتر از همیشه در جهت 
رسوایی جمهوری شکنجه و سرکوب تالش کنیم 
و جوامع بین المللی را تحت فشار قرار دهیم تا 
به  اعتراض  جواب  که  ستیزی  زن  رژیم  چنین 
حق زنان را با ضرب و شتم میدهد را نه فقط در 
المللی بلکه در تمام عرصه  عرصه ورزش بین 

ها بایکوت و طرد کنند.
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نبرد اینترنت با جاهلیت اسالمی  
شهاب بهرامی 

نماینده مجلس: “طرح صیانت” را به شورای عالی 
فضای مجازی سپردیم.

در سال ۲۰۱4 سازمان گزارشگران بدون مرز، 
اینترنت”،  با  “مبارزه  جهانی  روز  مناسبت  به 
گزارشی به نام “دشمنان اینترنت” منتشر کرد. 
این فهرست شامل دولتها و نهادهایی بود که قلب 
بودند.  مراقبت  و  مهار  تپنده  سیستِم سانسور، 
در گزارش آمده بود، تعدادی نهاِد پنهانی که 
دارند مسئولیت سرکوب  دولتها جای  قلب  در 
اعمال  جهت  در  فناوری  کارگزاری  و  آنالین 



سانسور در اینترنت و نقض آزادی اطالع رسانی 
را بر عهده دارند. در رابطه با ایران از شورای 
عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران، کار گروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سه نهاد اصلی 
برده  نام  اینترنت،  سرکوب  سیاست  کارگزار 

شده بود.

تولد اینترنت بویژه آنزمان که خانگی شد شاید 
شیرین ترین میوه ای بود که بر درخت نوجوان 
معلوم  بزودی  اما  نشست.  آنفورماتیک  انقالب 
گشت در ایراِن تحت سلطه رژیم اسالمی این 
سیب  همان  سرنوشت  به  زمینی  شیریِن  میوه 
مشهور بهشتی دچار خواهد شد و خورندگانش را 
از بهشِت واهی طرد کرده و به وادی جهنم خواهد 
فرستاد. به این منظور متحجرین متخصصین آداب 



طهارت، به کمک پیشرفته ترین تکنولوزی شنود 
و جاسوسی وام گرفته از برادران چینی، روسی 
و اروپایی، دست بکار شده و بعد از طرح وسیع 
فیلترینگ و اختالل مداوم در شبکه اینترنت، به 

شکار کاربران پرداختند. 

اینترنت دریچه های جدیدی به روی زندگی می 
گشاید و همزمان دریچه های دیگری به روی 
دشمنان زندگی می بندد. ترس این جانیان از 
اینترنت واقعی است، واژه زندگی، خواب ربای 
چشمانشان است وهستی در هر لحظه در انتظار 

رفتنشان. 
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید
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