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ُسعدا خدیرزاده و نوزاد در اسارتش  
مینا احدی

ُسعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی که در۳۰ خرداد 
بعد از هشت ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه، 
پس از سزارین با نوزادش به زندان بازگردانده 
شده بود، به همراه فرزندش در وضعیت بد جسمانی 
است. خبرها حاکی از آن است که نوزاد ُسعدا 
نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و 
امکانات خنک کننده دچار حساسیت ناشناخته و 

اسهال شدید شده است.

به دنیا بگوییم که جمهوری اسالمی یک نوزاد را 
اسیر کرده و جانش را به خطر انداخته است. در 



هر جا که هستید فریاد برآورید، این حکومت قاتل 
مردم است، جنایتکاری که مادر و فرزند را به بند 

می کشد و شکنجه می کند.

در برابر این جنایت حاکمان بی رحم و خونآشام 
اسالمی باید در هر جمع و هر اعتراضی اعالم کرد 
ُسعدا خدیرزاده و نوزدادش باید فورا و بی و قید و 

شرط آزاد شوند.

خامنه ای و همه سران جمهوری اسالمی از ُسعدا 
خدیرزاده ها و همه زندانیان سیاسی وحشت دارند. 
دشوار  فوق  شرایط  این  در  سیاسی  زندانی  این 
مقاومت می کند و در برابر فشارهای جمهوری 
اسالمی کوتاه نمی آید. باید یار و یاور او باشیم. 



باید برای نجات ُسعدا و نوزادش فورا اقدام کنیم.

بویژه در شهرهای کردستان، در هر تجمع اعتراضی 
خواست آزادی ُسعدا خدیرزاده را مطرح کنید و  
بر سردِر هر مغازه و بر دیوار هر کوچه و خیابان 
عکس او را نصب کرده و بزرگش بدارید. سران 
وحشی و جنایتکار اسالمی باید از خشم و اعتراض 

ما بر خود بلرزند و عقب نشینی کنند.
 

شنبه ۸ مرداد 14۰1
۳۰ ژوئیه ٢۰٢٢



مریم رحمانی فریاد رهایی زن
جمیله میرکی

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه 
نشر  و  نظام  علیه  “تبلیغ  اتهام  به  تهران  انقالب 
اکاذیب” از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی 
میلیون  پرداخت 1۵  تعلیقی،  سال حبس  دو  به 
تومان جریمه نقدی و برخی مجازات های تکمیلی 

محکوم شد.

به عنوان زن در این مملکت باید هرکول باشی تا 
حق حیات داشته باشی. این پلشت های اسالمی از 
هر بلندگویی استفاده کرده و زنان را نصف انسان، 

ناقص العقل، ضعیفه و ناتوان می نامند. 



از روز بقدرت رسیدن جمهوری اسالمی که با شعار 
“یا روسری یا تو سری”، اولین حمله را به زنان 
آغاز کرد، در واقع دو ماشین کشتار به موازات هم 
به راه افتاد. اول قوانین ضد زن و برخوردهای زن 
ستیزانه، دوم قتل های ناموسی. ماشین کشتار زنان 
به دست مردساالران، که خود حکومت داعشی 
ناموس  پوسیده  فرهنگ  این  اسالمی  جمهوری 

پرستی را اشاعه داده است.

خوشبختانه جنبش آزادی زن، روز به روز به شکل 
چشمگیری با دستآوردهای زیاد، به مبارزه علیه 
این همه زورگویی به پیش رفته، زنان تابو شکنی 
کردند، زنان نه گفتند و البته هزینه های زیادی هم 



دادند. آزادی زن و جنبش بر حق زنان و مبارزه برای 
رهایی زنان یکی از سنگرهای اصلی مبارزه برای به 
زیر کشیدن جمهوری اسالمی است، با پیروزی در 
این سنگر، دیوارهاِی دیگِر سد راه زندگی انسانی 

بر سرشان آوار می شود.

مریم رحمانی یکی از پیشقراوالن مبارزه با آپارتاید 
جنسی و مبارز راه رهایی زنان را بزرگ بداریم و 
برای آزادی او از هیچ کوششی دریغ نکنیم. زنده 

باد رهائی زنان.

 شنبه ۸ مرداد 14۰1
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خاوران میعادگاه دادخواهان 
حسن صالحی

در  سیاسی  زندانیان  اعدام  سالگرد  آستانه  در 
از  بار دیگر  تابستان 1۳۶۷، جمهوری اسالمی 
گورستان  در  جانباختگان  های  خانواده  حضور 
خاوران ممانعت بعمل آورده است. روز جمعه 
۷ مردادماه 14۰1 در حالیکه بازماندگان اعدام 
شدگان تابستان ۶۷ برای گل گذاشتن بر مزار 
داشتند،  را  خاوران  به  ورود  قصد  عزیزانشان 
نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی از حضور آنها 

در این محل جلوگیری کردند.

چرا جمهوری اسالمی اینهمه از خاوران وحشت 



دارد؟ چون خاوران سند یکی از وحشتناکترین 
جنایات این رژیم است و جمهوری اسالمی می 
خواهد هر گونه آثار باقی مانده از جرم و جنایات 
خود را از بین ببرد. از همین رو در سالهای گذشته 
رژیم تالش داشته است که خاوران را به محل 
که  کند  تبدیل  شهروندانی  درگذشتگان  دفن 
از سوی  هم  اقدامی که  اند.  داشته  بهایی  باور 
خانواده های دادخواه و هم از سوی شهروندانی 
مخالفت شدید  با  دانند  می  بهایی  را  خود  که 

روبرو بوده است.

رژیم  هولناک  جنایت  سند  فقط  خاوران  اما 
اسالمی نیست. اینجا میعادگاه دادخواهان و محل 
ابراز وجود جنبش دادخواهی از کشتارهای دهه 
شصت است. همینجا بود که مادران خاوران، که 



اکنون بسیاری از آنها دیگر در میان ما نیستند، 
که  جنبشی  کردند.  آغاز  را  دادخواهی  جنبش 
به یُمن وجود آن حمید نوری، از عوامل کشتار 
به  و  شد  محاکمه  سوئد  در  سیاسی،  زندانیان 

زندان محکوم گردید.

ترس رژیم از خاوران ترس از جنبش دادخواهی 
یا زود همه سران و کاربدستان  است که دیر 
رژیم را به دلیل جنایاتی که در این سالها مرتکب 

شده اند به پای میز محاکمه خواهد کشاند. 
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فرزندآوری به ضرب چماق 
مینا بهروزی

به گزارش خبرگزاری ها، وزیر بهداشت جمهوری 
اسالمی گفت: همه دستگاه ها با به کارگیری همه 
ابزارهای تبلیغی و حمایتی، موضوع اشاعه فرهنگ 

فرزندآوری را در دستور کار قرار دهند.

جمعیت  ازدیاد  خواهان  که  معموال  کشورهایی 
و فرزند آوری هستند قبل از هر چیز امکانات 
رفاهی و مالی برای خانواده ها ایجاد می کنند. 
آوری  فرزند  به  مردم  تشویق  برای  کانادا  در 
هیجده  سن  تا  تولد  بدو  از  فرزند  هر  ازای  به 



ماه  در  دالر   ۷۰۰ تا   ۵۰۰ بین  مبلغی  سالگی 
پرداخت می شود. عالوه بر این اگر خانواده مبلغ 
4۰۰ دالر در سال برای تحصیالت دانشگاهی 
فرزندشان در حساب بانکی کودک واریز کنند، 
دولت نیز مبلغ ۵۰۰ دالر در سال برای تحصیالت 
دانشگاهی هر کودک پرداخت می کند. طب و 
و  بارداری  دوران  بهداشتی  های  مراقبت   تمام 
همچنین زایمان و دکتر متخصص رایگان است. 
در عین حال همه راههای جلوگیری بطور مجانی 
در اختیار همگان بوده و  حق سقط جنین نیز به 

رسمیت شناخته شده است.

در ایران فرزندآوری وسیله سرکوب جامعه و 
سلب آزادی از مردم و با زور و تهدید همراه 



بوده و دخالت در خصوصی ترین امر انسان ها 
است. در عین اینکه دولت هیچ گونه مسئولیتی 
در قبال کودکان قبول نمی کند. بعالوه در این 
گرانی کمرشکن با میزان بسیار باالی بیکاری، 
ازدواج  به کار که حتی  آماده  و جوانان  مردم 
ازدیاد  طرح  نیست،  میسر  برایشان  هم  کردن 
جمعیت شعار پوچی بیش نیست. این رژیم هیچ 
ربطی به مردم و نیازهای اجتماعی و اقتصادی 
جامعه ایران ندارد. فقط باید سرنگونش کرد و 

از شرش خالص شد.
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دور جدید اعتراض در فوالد اهواز
شهالدانشفر

اهواز و رسیدن آن به  تولید در فوالد  با رکود 
کمتر از ده درصد، از ٢۹ تیر دور جدیدی از 
اعتراضات کارگران فوالد علیه گرانیها و سطح 
نازل حقوقها و نداشتن امنیت شغلی آغاز شده 
است. برداشتن کارت تردد چندی از کارگران 
از سوی حراست خشم کارگران را شدت داده 
و آنها  خواستار رفع این ممنوعیت شده اند. در 
این مدت هر روزه شماری از کارگران مقابل 
استانداری تجمع داشته و با مطالبه طرح طبقه 
بندی مشاغل و برخی مزایای شغلی شان خواستار 



بهبود دریافتی هایشان شده اند. 

اداره کار با استناد به قانون کار ضد کارگری، 
ایجاد  به  مشروط  را  بندی  طبقه  طرح  اجرای 
شورای اسالمی، این نهاد سرکوب و جاسوسی، 
در شرکت کرده و می کوشند به کمک دار و 
اما  برپا کنند.  دسته هایشان دوباره بساط آنرا 
همچون  که  اند  کرده  اعالم  قاطعانه  کارگران 
سالهای قبل تحت هیچ شرایطی اجازه تشکیل 
شورای اسالمی کار را نخواهند داد و آلترناتیو 
خط  باالی  به  دستمزدها  مستقیم  افزایش  آنها 
فقر و داشتن امنیت شغلی است. کارگران فوالد 
در بیانیه هایشان بر حق داشتن تشکل مستقل 

خود تاکید کرده اند.



مقطع حساسی از مبارزه در فوالد اهواز است. با 
اتحاد مبارزاتی باید نسبت به توطئه های تفرقه 
افکنانه هوشیار بود و جلوی رکود تولید شرکت 
و چپاولگری های پشت پرده را گرفت. اتکاء به 
مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی و برگزیدن 
حفظ  مهم  شرط  کارگران  واقعی  نمایندگان 
این اتحاد است. اگر خط فقر 1۶ میلیون است 
افزایش  رقم  این  باالی  به  باید  نیز  دستمزدها 

یابند.
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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
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