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صدای جنبش دادخواهی 
و مادران آبان هستیم 

سهیال دالوند

خبر: بدنبال حمله نیروهای امنیتی به منزل مادران 
آبان و بازداشت محبوبه رمضانی، رحیمه یوسف زاده 
و سکینه احمدی و بازداشت همزمان ناهید شیر 
یاری، مهرداد  ایران اهلل  پناه،  پیشه، سمیه جعفر 
و همچنین حکم ۱۰۰  دامور،  و سعید  بختیاری 
پژمان  مادر  رمضانی  محبوبه  برای  شالق  ضربه 
قلی پور از جانباختگان آبان ۹۸، نزدیک به پانصد 
نفر از دادخواهان در ایران با انتشار بیانیه ای، به 
اعتراض  دادخواه  خانواده های  بازداشت  اعضای 
کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط 



آنها شدند. جدید ترین خبر حاکی از آزادی محبوبه 
رمضانی و رحیمه یوسف زاده می باشد.

در این بیانیه که روز یکشنبه دوم مرداد منتشر 
شد، آمده است: در سلول انفرادی بودن مادران 
دادخواه “فاجعه ای دردناک و زخمی کشنده بر 

پیکره عدالت و … است.

تداوم  دادخواه،  مادران  حکم شالق  و  بازداشت 
گردد.  متوقف  باید  که  است  عریانی  خشونت 
دادخواهی را با زندان و شکنجه نمی توان متوقف 
کرد. مگر حکومت توانست طی۴ دهه سرکوب، 
خاوران را بپوشاند که اکنون می خواهد مادران 

آبان را وادار به سکوت کند؟ 



امروزدر  به  تا  دهه شصت  از  دادخواهی  جنبش 
پی عدالت و علیه ظلم و جنایت در خیابان بوده 
و در مبارزه علیه جنایات جمهوری اسالمی، قله 
های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کند. 
محاکمه حمید نوری و حکم حبس ابد او یکی از 

این قله هاست.
 

با اتحاد و همبستگی در داخل و خارج از کشور 
هر شکل  به  را  اسالمی  جنایتکار  باید حکومت 
ممکن تحت فشار قرار دهیم تا مادران آبان و تمام 

زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند.

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
٢۵ ژوئیه ٢۰٢٢



جلوگیری از برگزاری مراسم 
سالگرد احمد شاملو 

کیوان جاوید

هم زمان با بیست و دومین سالگرد درگذشت احمد 
ورودی  درهای  بستن  با  امنیتی  نیروهای  شاملو، 
امامزاده طاهر کرج، از حضور شهروندانی که برای 

یادبود وی گرد هم آمده بودند ممانعت کردند.

که  آن  از  پیش  ساعت  چند  گزارشها:  به  بنا 
دوست داران شاملو بر مزار او گرد هم آیند، ماموران 
امنیتی و انتظامی درهای گورستان را بستند و بر 
درگاه ها ایستادند تا از حضور افراد بر مزار شاملو 



جلوگیری کنند. ماموران حاضران را وادار می کردند 
تا از گورستان دور شوند.

 کدام یک قوی تر هستند؟ ماموران امنیتی که درها 
را به روی مردم بستند و مانع از حضور دوستداران 
شاملو بر مزار او شدند، یا مردمی که بعد از گذشت 
٢٢ سال از درگذشت این شاعر نو اندیش و ضد 

حکومت، قصد حضور بر مزارش را داشتند.

 حکومت اسالمی در محاصره است. زندگی انسانی 
این جرثومه فساد را از هر سود در تنگنا قرار داده 
است. امروز شاملو، فردا دیگر نویسندگان جانباخته 
از مختاری و پوینده تا آبتین بکتاش. روز دیگر 
تجمع و قدرت نمایی خانواده های جانباختگان آبان 
و دو فردای دیگر اعتراض خانواده های شلیک به 



هواپیمایی اوکراینی.

حکومت اشغالگر اسالمی به ِجد دارد در حلقه 
اعتراضات مردم نفس های آخرش را می کشد. 
اعتراضات اجتماعِی معلمان، بازنشستگان، کارگران 
صنایع و شرکت های بزرگ و مارش رشک برانگیز 
زنان علیه حجاب و دهها نمونه دیگر، حکایت از 
قدرت مبارزه مردم علیه این زامبی های تاریخ 
بشری است. مردم از این سیه روزی عبور خواهند 

کرد و  زندگی انسانی را باز خواهند یافت.

 دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
٢۵ ژوئیه ٢۰٢٢



گرانی بالی جان مردم
 یا جمهوری اسالمی 

آذر پویا

که  خود  جدید  گزارش  در  آمارایران   مرکز 
منتشر  آن  در سایت  ماه  مرداد  اول  شنبه  روز 
شده مینویسد:  در مجموع تورم تیر ماه امسال 
پارسال حدود ۵۴ درصد  ماه مشابه  به  نسبت 
بوده و قیمت اقالم خوراکی اصلی و آشامیدنی 
بین ۵۰ تا ٢۹۳ درصد رشد داشته؛ اما در کل، 
متوسط رشد قیمت اقالم خوراکی و آشامیدنی 

۸۷ درصد بوده است.

خبرگزاری ایسنا نیزروز یکشنبه ۱۹ تیر گزارش 



داد افزایش نرخ های اجاره مسکن در تهران به 
حدی رسیده است که سهم اجاره  بها از درآمد 
هر خانوار در این شهر به ۱۰۰ درصد رسیده 

است.

حتی دیدن و شنیدن چنین آمار و ارقامی لرزه 
بر تن هر انسان منصف و عدالتخواه می اندازد 
و به این فکر می افتد که باید کاری کرد تا از 

دست این فالکت مطلق خالص شد. 

اما مردم مبدا مشکل را می شناسند و راه حل را 
هم می دانند. این یک جنگ واقعی میان مردم و 
حکومتی است که با نابود کردن زندگی مردم 
برای خود عمر می خرد و به بقایش ادامه می 



دهد.

بی جهت نیست که مردم معترض و جان به لب 
خیابان  در کف  اعتراضاتشان  با  روزانه   آمده 
به  ، فکری  را رها کن  “ سوریه  زنند  فردا می 
حال ما کن” یا با سر دادن  شعار “یک اختالس 
کم بشه مشکل ما حل میشه” راه حلها را فریاد 
است  حکومتی  سرنگونی  فرمان  این  زنند.  می 

که راه حل دیگری برایش متصور نیست.

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
٢۵ ژوئیه ٢۰٢٢



جان باختگان سیل استهبان 
سیما بهاری

مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات، 
و  سی  شدن  پیدا  از  مرداد  سوم  دوشنبه،  روز 
دومین و آخرین پیکر مفقودی در سیل استهبان 
خبر داد. بارندگی شدید و در پی آن جاری شدن 
سیل عصر روز جمعه، ۳۱ تیر در سه شهرستان 
شرقی استان فارس شامل داراب، فسا، نی ریز و 

استهبان رخ داد.

ارزشی جان مردم  بی  ندانم کاری،  بی توجهی ، 
و وجود یک رژیم غارتگر دلیل واقعی همه این 
مصائبی است که بر زندگی ما نازل شده است.



فعالین  اوباش،  این  حاکمیت  تحت  ایراِن  در 
محیط زیست را به بند می کشند، حکم سنگیِن 
زندان می دهند و حتی تهدید به اعدام می کنند. 
در این کشور تمام منابع آبی، جنگلی و دریایی 
را تاراج کرده اند و برای مقابله با گرد و غبار و 
ریزگردها که سالمت مردم را شدیدا به خطر 
انداخته است کمترین بودجه ای اختصای نمی 

دهند.
 

تا امروز ۳٢ نفر در این سیل ویرانگر کشته شده 
این کشتار،  فاسد حکومت  منظر سران  از  اند. 
ما  نگاه  از  است.  خدا  مشیت  و  الهی  آزمایش 
ایران  در  اسالمی  حکومت  جنایت  این  مردم 
است. این وضعیت را باید بصورت ریشه ای و 



عمیق تغییر داد. دست حکومت اسالمی را باید 
از زندگی مردم کوتاه کرد.

 
باید رژیم را واداشت فورا به داِد بازماندگان این 
سیل برسد. امکانات بهداشتی و غذایی و محل 
قرار  زدگان  سیل  اختیار  در  مناسب  سکونت 
آنقدر  مردم  این  زندگی  تامین  بودجه  بگیرد. 
فراوان است که الزم به ذکر نیست. به منظور 
تحمیل این خواسته ها خصوصا سیل زدگان باید 
متحد و یکپارچه خواست های خود را پیگیری 

کنند!

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
٢۵ ژوئیه ٢۰٢٢



مهاجر ستیزی  بی پایان حکومت اسالمی
سیامک بهاری

“مهاجران افغان در ایران برای خدمات بانکی 
با مشکل مواجهند”

اسالمی  حکومت  ناپذیر  پایان  ستیزی  مهاجر 
افغانستانی  پناهنده  و  مهاجر  میلیونها  با  ایران 
که از بد حادثه به جمهوری اسالمی پناه آورده 
زندگی  و  یابد  می  بیشتری  دامنه  روز  هر  اند 
برای میلیونها کارگر مهاجر افغانستانی در ایران 
مشقت بارتر، محدودیت ها بیشتر و محرومیت 

از حق شهروندی ابعاد فاجعه آمیزتری مییابد.



پایان  تا  خارجی  اتباع  آمایش  مهلت  خاتمه  با 
های  محدودیت  و  فشارها  جاری،  سال  تیرماه 
سازمانیافته حکومتی تشدید شده است. خدمات 
اینترنتی برای اتباع افغانستانی در ایران  بانکی 
طریق  از  بانکی  معامالت  محدودیت  و  قطع 
“اینترنت بانک” و “همراه بانک” و در موارد عمده 
ای ممنوعیِت انتقال و معامالت بانکی، وضعیت 

بسیار دشواری ایجاد کرده است.

ممنوعیت  شهر،   ۳۷ در  اقامت  از  محرومیت 
استخدام در مشاغل دولتی، ممنوعیت استخدام 
هزینه  افزایش  خصوصی،  مؤسسات  در  رسمی 
دانشگاهها،  و  مدارس  شهریه  آور  سرسام 



محدودیت انتخاب رشته دانشگاهی، ممنوعیت 
تلفن  کارت  سیم  یک  حتی  مالکیت  هرگونه 
همراه، محدودیت حق تردد، محروم کردن از 
حق شهروندی و تابعیت، بی شناسنامه و بی و 
هویت کردن قریب به یک میلیون کودک متولد 
ایران به جرم داشتن پدر افغانستانی، جریمه و 
رشوه و سرکیسه کردن میلیونها کارگر مهاجر 
و خانواده های آنان بنام “آمایش” و سرشماری 
تمامًا  تردد.  کارت  صدور  و  ماهه  شش  مکرر 
رفتار فاشیستی و سیستماتیک جمهوری اسالمی 
برای هرچه ارزانتر کردن نیروی کار کارگران 

مهاجر و تحمیل مشقت بیشتر بر آنان است.

ایران  مردم  مشترک  دشمن  اسالمی  جمهوری 



علیه  مبارزه  و  اتحاد  است.  افغان  مهاجرین  و 
دشمن  این  از  خالصی  راه  اسالمی  حکومت 

مشترک است!

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
٢۵ ژوئیه ٢۰٢٢



مرگ رژیم اسالمی در مخمصه حجاب
عطیه نیک نفس

رئیس بانک مرکزی که قباًل ضمن ابالغ بخشنامه 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک ها، 
خواستار حضور مسئوالن حجاب و عفاف در این 
مراکز شده بود، ارائه نشدن خدمات به “زنان 

بدحجاب” را تکذیب کرد.

این در حالی است که او ۱۵ تیرماه گفته بود: ما 
در بانک مرکزی و شبکه بانکی، آمادگی کامل 
خود را برای تحقق اهداف محوله از سوی ستاد 

امر به معروف و نهی از منکر اعالم می کنیم. 



این اولین بار نیست که رژیم اسالمی در مقابل 
اعتراضات و مبارزات جسورانه زنان علیه حجاب 
نشینی شده  به عقب  و مجبور  شکست خورده 
انکار کرده  کامال  را  اخیرش  اینبار حرفهای  و 

است.
 

حجاب، این زندان انفرادی هرگز انتخاب آزادانه 
زنان در ایران نبوده و  نیست. زنان همیشه برای 
لغو قانون حجاب اجباری که سراسر ضدانسانی 
و  کرده  مبارزه  شجاعانه  است،  ستیزانه  زن  و 
حجاب این بیرق اسالم سیاسی و پرچم بی حقوقی 

زن را لگدمال کرده و به آتش کشیده اند.

مطالبه حقوق انسانی زنان، سالهاست که خواست 
فقط زنان نیست. تمامی اقشار تحت ستم رژیم 



اسالمی در ایران اعم از کارگر، پرستار، معلم، 
دانشجو و غیره این خواست را فریاد می زنند و 
در حمایت از زنان برخاسته اند. زیرا بدرستی 
می دانند که با وجود بی حقوقی زنان که نیمی 
دنیایی  توان  نمی  میدهند  تشکیل  را  جامعه  از 

انسانی و بهتر ساخت. 

به حدی  ایران   در  زنان  بخش  رهایی  جنبش 
قوی، گسترده و پیشرو است که سرنگونی رژیم 
قابل  غیر  امری  زنان  محوری  نقش  با  اسالمی 

انکار و بسیار نزدیک است.

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
٢۵ ژوئیه ٢۰٢٢



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 


