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حمید نوری به حبس ابد محکوم شد 
اصغر کریمی 

 ۱۴۰۱ تیر   ۲۳  ،۲۰۲۲ ژوئیه   ۱۴ پنجشنبه  روز 
دادگاه استکهلم پس از ۹۲ جلسه محاکمه حمید 
نوری او را به جرم قتل عمد و مشارکت مستقیم در 
شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی به حبس ابد یعنی 
باالترین میزان محکومیت در این کشور محکوم 

کرد. 

یک  بار  اولین  برای  بود.  تاریخی  دادگاهی  این 
زندانیان سیاسی  قتل  و  جنایتکار که در شکنجه 
در ایران نقش داشته در سوئد محاکمه و محکوم 
سیاسی  زندانی  هزاران   ۶۷ تابستان  در  میشود. 
نوری  حمید  و  شدند  اعدام  مجاهد  و  کمونیست 



مشارکت فعالی در این جنایات داشت.

این پیروزی بزرگی برای مردم ایران و برای جنبش 
دادخواهی است. این در عین حال موفقیتی برای 
حزب کمونیست کارگری و اپوزیسیونی است که 
دهها سال است برای دستگیری مقامات جمهوری 
تالش  بدون  میکند.  تالش  خارج  در  اسالمی 

اپوزیسیون چنین دادگاهی برگزار نمیشد. 

این گامی در راستای اجرای عدالت است. صدور 
محاکمه  و  دستگیری  زمینه  می تواند  حکم  این 
سایر جنایتکاران جمهوری اسالمی در کشورهای 
دیگر را هموار کند. محاکمه نوری، محاکمه کلیه 
سران و کاربدستان حکومت را برای عموم مردم 

ملموس تر کرد. 



از  تعدادی  دادگاه  حکم  اعالم  از  پس  بالفاصله 
شاهدان دادگاه، خانواده های دادخواه و مخالفان 
جمهوری اسالمی که در مقابل دادگاه تجمع داشتند 

شروع به شادی و سرودخوانی کردند. 

ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. جنایت شامل 
مرور زمان نمیشود. جنایتکار باید محاکمه شود. 
دهها  خواست  این  نمیگذاریم.  باقی  فراری  راه 
میلیون مردم معترض در ایران است که در تالش 
هر روزه برای سرنگونی حکومت اسالمی هستند. 

روزی که سران جمهوری اسالمی در دادگاه های 
علنی در ایران محاکمه شوند دور نیست. 

 پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲



این طوفان سِر بازایستادن ندارد 
کیوان جاوید 

کانون صنفی معلمان و سندیکای کارگران شرکت 
توییتری  کاربران  از  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
 ۲۱ ساعت  توییتری  طوفان  در  که  خواسته اند 
به “سناریوسازی  تیرماه ۱۴۰۱  چهارشنبه ۲۲ 
امنیتی علیه فعاالن کارگری و معلمی” اعتراض 

کنند.

بداقی،  رسول  حبیبی،  محمد  ابراهیمی،  جعفر 
مسعود نیک خواه، شعبان محمدی، اسکندر لطفی، 
محمدعلی زحمتکش، غالمرضا غالمی کندازی، 
محمدزاده،  کاوه  قریشی،  هیوا  احسنی،  یوسف 
امید شاه محمدی از  اعضای کانون صنفی معلمان، 



از اردیبهشت و خرداد تا کنون در زندان به سر 
می برند.

کف  در  اسالمی  جمهوری  علیه  طوفانی  چه 
خیابانها و در رسانه های اجتماعی به راه افتاده 
است. هنوز یکی از طوفانها فروکش نکرده که 
می  درهم  را  اسالمی  جمهوری  دیگری  طوفان 
گردبادهای  مجاورت  در  اسالم  خیمه  پیچد. 

توفنده ای است و بنیادهایش پا در هوا است.

این اتفاق، تاریخی از یک مبارزه را با خود همراه 
دارد. درس اتحاد و مبارزه متشکل و همراه شدن 
همه جنبش های اعتراضی و در یک صف متحد 
دستاورد  اسالمی،  فالکت  و  فقر  علیه حکومت 
خود،  ادامه  در  تواند  می  که  است  همتای  بی 



جمهوری اسالمی را نیست و نابود کند.

در ایران، انقالبی در عمق و سطح جامعه علیه 
بردگی مزدی و همه نوع نابرابری های اقتصادی 
و سیاسی، و علیه ارتجاع اسالمی می جوشد و 
بی  سرنگونی،  جنبش  این  کند.  می  بپا  طوفان 
نظیر و تاریخ ساز است و پیروزی اش نه تنها 
متضمن آزادی و برابری در ایران است که چهره 
برای  تغییر می دهد.  را  دنیا  بلکه  و  خاورمیانه 
ایجاد طوفانهای بیشتر، کف خیابانها را با اتحاد 
سراسری تسخیر، و رسانه های اجتماعی را تماما 

فتح کنیم.  

پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ 



شکاف جنسیتی و مبارزه زنان
سوسن صابری

گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص 
شکاف  جنسیتی از ۱۴۶ کشور نشان می دهد که 
ایران با رتبه ۱۴۳ در میان پنج کشوری است که 

بدترین رتبه را دارند.

این شاخص، از چهار بُعد اصلی با مولفه های گوناگون 
تشکیل شده است: ۱ -  مشارکت اقتصادی با مولفه 
هایی مانند مشارکت زنان و مردان در بازار کار و 
میزان درآمد و ...۲ - آموزش با مولفه هایی مانند 
سواد و موقعیت زنان و مردان در سطوح مختلف 



آموزشی و ... ۳ - بهداشت با مولفه هایی مانند 
وضعیت بهداشت، طول عمر و بیماری ها و ...۴ - 
مشارکت سیاسی با مولفه هایی مانند تعداد زنان 

موجود در جایگاه و پستهای سیاسی رده باال و ...

حکومت اسالمی، اکثریت مردم چه زن و چه مرد 
را از داشتن یک زندگی با استانداردهای حداقل 
جهانی محروم کرده است. اما این درجه ی شکاف 
و نابرابری عمیق بین زن و مرد نشانه عمق فاجعه 
و سیستم حکومتی  فرهنگ  و  قوانین  این  است. 
منحط، مردساالرانه و اسالمی است که اکثریت 
زنان را حتی از همان امکانات ناچیزی که مردان 
در این سیستم سرمایه داری برخوردارند، محروم 

کرده است.  



اما زنان دست روی دست نگذاشته و سالهاست 
که علیه این قوانین ضد زن و بازدارنده می جنگند. 
مقاومت و تالششان برای حضور در جامعه چه از 
طریق تحصیل و چه اشتغال، چه از طریق شرکت 
در فعالیتها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی بی نظیر 
است. تقویت و پیشبرد این جنبش برابری طلبانه 
زنان در گرو همبستگی و اتحاد آن با سایر جنبشهای 

اعتراضی در جامعه است.

پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ 



جواب جمهوری اسالمی اتمی! 
مصطفی صابر

“جو بایدن به یک تلویزیون اسرائیلی گفته که نام 
سپاه پاسداران، حتی اگر برجام شکست بخورد، 

از فهرست تروریستها حذف نخواهد شد.”

 ممنون! ولی اصال چرا آمریکا و اروپا با جمهوری 
اسالمی مذاکره میکنند و علیرغم هر عشوه شتری 
رژیم اسالمی، باز ناز او را میکشند و به میز مذاکره 

دعوت میکنند؟ 

به  این میترسند که جمهوری اسالمی  از  ظاهرا 
دارد.  هم  ترس  خوب  شود!  مسلح  اتمی  سالح 



کال سالح اتمی دست هرکس  وحشتناک است و 
همه دارندگان آن باید خلع سالح شوند. بطریق 
اولی باید مانع شد جمهوری اسالمِی آدم ُکش به 

سالح اتمی مسلح گردد. 

اما نتیجه اینهمه مذاکره کردن با جمهوری اسالمی 
و بکارگیری سیاست “هویج و چماق” سرانجام 
به کجا رسیده است؟ آیا جز این است که رژیم 
اسالمی به بقاء ادامه داده، به سالح اتمی نزدیکتر 
شده، بدبختی و فالکت بیشتری بر مردم ایران 

تحمیل کرده است؟  

تازه یک در میان هم تهدید جنگ باالی سر مردم 
گرفته میشود! مردم ایران از کل این اوضاع خسته 
و بیزار اند. به میدان آمده اند تا بشیوه خود مساله 



جمهوری اسالمی اتمی که تهدیدی علیه آنها و 
همه جهان است را حل کنند.

انقالب  با  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  حل،  راه 
مستقیم  برقراری حاکمیت  و  مردم  و  کارگران 
شوراهای شهروندان  است. این مردم هیچ عالقه 

ای به جنگ و سالح اتمی ندارند. 

آمریکا و غرب اگر واقعا از جمهوری اسالمی اتمی 
میترسند باید از مبارزه مردم ایران حمایت کنند 
و جمهوری اسالمی را آفریقای جنوبیزه و تماما 

بایکوت سیاسی و فرهنگی و نظامی کنند.

  پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ 



شیپور آماده باِش حجاب بی حجاب 
سروناز سینائی

“حجاب،  هشتگ  از  گسترده  حمایت  پی  در 
از  اسالمی  جمهوری  کشور  وزیر  بی حجاب”، 
تاثیر”  “تحت  خواست  مجازی  فضای  کاربران 

این کارزار قرار نگیرند.

از آنجایی که در مبارزات سال های اخیر مردم 
ایران، علیه جمهوری اسالمی، زنان نقش بسیار 
پررنگی را ایفا کرده و انقالب آتی ایران را بخش 
عظیمی از زنان معترض رقم خواهند زد، امسال 
جمهوری اسالمی بیش از پیش دست به مبارزه 



با “بدحجابی” زده است و به ُطرق مختلف سعی 
بر حفظ یکی از اصلی ترین پایه های خود دارد. 
حجاب اجباری از زمان ظهور جمهوری اسالمی، 
تا  است  نظام  این  جدایی ناپذیر  اصول  از  یکی 
آنجا که رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوری  اول”  “خاکریز  حجاب  کرد،  اعتراف 

اسالمی است.

بیشتر  زنان  بر  اسالمی  حکومت  فشار  هرچه 
حکومت  این  علیه  نیز  زنان  مبارزات  می شود، 
هدفمندتر  و  رادیکال تر  ستیزش  زن  قوانین  و 
و  ارتباط  یک  شاهد  که  طوری  به  می گردد، 
همبستگی تنگاتنگ میان زنان معترض و حق طلب 
هستیم که با به راه انداختن یک کارزار به نام 
“حجاب بی حجاب” در دنیای مجازی و در کف 



خیابان در مقابل روز “حجاب و عفاف” جمهوری 
اسالمی می ایستند و سران حکومت را به وحشت 

می اندازند. 

زنان معترض و آزادیخواه در ایران، به درستی 
راه و رسم مبارزه را در تشکل و اتحاد یافته اند و 
انقالب آتی در ایران از آِن آنهاست که اینگونه 
جمهوری  واپسگرای  نظام  مقابل  در  شجاعانه 
خود  حقوق  احقاق  برای  و  ایستاده اند  اسالمی 
مبارزات خود را گسترده تر و متشکل تر به پیش 
خواهند برد. جای همه مردان آزاداندیش و ضد 
جمهوری اسالمی نیز در کنار زنان مبارز است.

  پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ 



بنیاد ِگیتس، رنج های شدید 
و اراده سیاسی  

سیاوش آذری

بیل گیتس ۲۰ میلیارد دالر برای ریشه کن کردن 
“رنج های شدید” اهدا کرد.

چنین  جهان  افراد  ثروتمندترین  از  یکی  اینکه 
با کل  مقایسه  در  البته  را، که  “کالنی”  بودجه 
دارایی یک درصدی ها مبلغی بسیار ناچیز بشمار 
میرود، صرف امور “خیریه” و “ریشه کن کردن” 

فقر کند عملی فی نفسه مثبت است.



نکته اصلی اقرار به وخامت وضعیت فالکت بار 
میلیاردها انسان و نامطلوب بودن دامنه نابرابری 
های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و وجود 
راه حل عملی برای مبارزه با و ریشه کن کردن 
این شرایط است. وی میگوید “ما ابزارها، علوم 
و فناوری های الزم را در اختیار داریم. آنچه که 

نیاز داریم اراده سیاسی و منابع مالی است.”

اما نکته ای که بیل گیتس به آن نمی پردازد 
درهمین جمله نهفته است: چرا با وجود دانش، 
فناوری، ابزار و نیروی انسانی الزم، فقر و فالکت 
خود  گفته  طبق  بلکه،  رود  نمی  بین  از  تنها  نه 
ایشان، به گونه ای روزافزون افزایش می یابد؟ 
البته پاسخ به این پرسش نیز باز در همین جمله 
فوق الذکر، اما در قالبی گمراه کننده بیان شده 



نیست.  مالی”  “منابع  وجود  عدم  مسئله  است: 
همین مبلغ اهدایی جناِب ِگیتس نقیض این ادعا 

است. پاسخ همانا “اراده سیاسی” است.

نفی  میتواند در شکل  تنها  “اراده سیاسی”  این 
ضامن  و  از  برخاسته  که  موجود  های  دولت 
و  دارانه  سرمایه  انسانی  ضد  روابط  بازتولید 
متحقق گردد.  حاکمیت یک درصدیها هستند 
در  ها  درصدی   ۹۹ باید  امر  این  تحقق  برای 
حزب خود، حزب کمونیست کارگری، متشکل 

گردند.

 پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ 



تلسکوپ جیمز وب و آینده انسان هوشمند 
سینا پدرام

سازمان ناسا در پی نشر عکسهای جدید توضیح 
از جمله کم نورترین   - “هزاران کهکشان  داد  
اجرام مشاهده شده در مادون قرمز - برای اولین 
بار در دید وب ظاهر شده اند. این تکه از جهان 
پهناور، بخشی از آسمان را می پوشاند که تقریبًا 
به اندازه یک دانه شن است که توسط شخصی 

روی زمین نگه داشته شده است.”

جذابیت عکسهای جدید برای دانشمندان و کیهان 
شناسان شاید قابل وصف نیست، اما نکته ای که 
جلب نظر می کند مسئولیِت “بی انتهایی” است 



که بر دوش انسان “خردمند” قرار گرفته است.

گرچه پذیرش این موضوع که این جسم بیولوژیک 
هوشمند یعنی انسان مدرن، میتواند فقط در زمین 
بوجود آمده باشد، سخت به نظر میرسد، اما سوال 
بزرگتر و پر مسئولیت تر دیگری که در مقابل 
همه قرار میگیرد این است؛ چگونه  باید از این 

کره آبی با دل و جان پاسدارای کرد؟
 

اگر در عرض ۱۳ و نیم میلیارد سال گذشته پس 
اتفاق  یک  انسان  پیدایش  جهان،   این  آغاز  از 
نادر، منحصر بفرد و ارزشمند است،  بیولوژیک 
حضانت و نگهداری کره زمین با تمامی موجودات 
آن و از جمله خود انسان هوشمند بار مسًیولیت 



ما را صد چندان میکند.
 

سرمایه داری سیستم اقتصادی است که درست 
در تناقض مستقیم با طبیعت و انسان و طبیعت 
انسانی عروج و رشد کرده است. سیستمی که 
سود سرمایه ها مهمتر از تعالی انسان در امتداد 

با طبیعت پیرامونش است. 

از این منظر، میارزه با سرمایه داری و رژیمهای 
سیاسی نگهبان این سیستم، آن مسئولیت ُسترگی 
است که بوِد و نبوِد انسان خردمند به آن گره 

خورده است. 

برای عده ای شاید عکسهای تلسکوپ جمیز وب 



حکایتی از ناچیزی و ُخردی این کره خاکی در 
مقابل این جهان الیتناهی باشد. اما با عروج انسان 
خردمند، این موجود بیولوژیک بی همتا و شاید 
کمیاب در این سیاره کوچک، داستان دیگری 
آغاز شده است. ادامه این داستان در گرو مبارزه 

متشکل ماست.

پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ 



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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


