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اصفهان و شهرُکرد، الگویی سراسری 
اصغر کریمی

روز سه شنبه ۲۵ مرداد، جمعیت کثیری از زنان 
و مردان شهرُکرد در چهارراه دولت در مقابل 
بر  مرگ  شعار  با  و  کردند  تجمع  استانداری 
رئیسی و فقط کف خیابون بدست میاد حقمون، 
علیه بی آبی اعتراض کردند. کشاورزان شرق و 
نیز از دیروز تجمع و راهپیمایی  غرب اصفهان 
ده روزه خود علیه مشکل بی آبی را شروع کرده 

اند. 

بی آبی فقط مربوط به اصفهان و شهرُکرد نیست. 
مردم اصفهان در آبان سال قبل تجارب ارزنده ای 



از تجمع دو هفته ای در مسیر زاینده رود از خود 
بجای گذاشتند. پافشاری و تجمعات هر روزه آنها 
فرصتی فراهم کرد که دهها هزار نفر از مردم 
قدرتمندی  نمایش  و  بپیوندند  آنها  به  اصفهان 
بی خاصیت  سفرهای  کنند.  برپا  حکومت  علیه 
مقامات و قول و قرارها شروع شد، گفتند بسرعت 
مشکل آبریز زاینده رود در سه استان چهارمحال 
و بختیاری، اصفهان و یزد را مدیریت میکنند. اما 
مشکل در سطح کشور گسترده تر شد. رئیسی 
هم ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ گفت دولت امکانات کافی 
برای ریشه کن کردن فقر مطلق تا قبل از شروع 
به  نفر دیگر  میلیونها  اما  دارد!  را  سال ۱۴۰۱ 

فقر مطلق اضافه شدند. 



تجربه سال قبل مردم اصفهان الگویی برای مردم 
در سراسر کشور است. حضور شبانه روزی زنان و 
مردان در یک میدان شهر، پیوستن هر چه بیشتر 
به تجمع، تامین آب و غذا برای تجمع کنندگان 
و بدینطریق شکل دادن به تحصن توده وسیع 
مردم نه تنها علیه مشکل آب بلکه همچنین علیه 
زندانیان  آزادی  برای  یا  فقر  گرانی،  بیکاری، 
فعالین  میخواهد،  تدارک  کار  این  سیاسی. 
اعتراض  سازماندهی  شورای  ایجاد  و  اجتماعی 

در هر شهر کلید این اقدام است. 
 
 

 سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ اوت ۲۰۲۲



صدای سپیده های ایران باشیم!  
حسن صالحی

روز دوشنبه ۲۴ مرداد، شماری از فعاالن حقوق 
زن در چند نقطه در تهران، با در دست داشتن 
پالکارِد “ سپیده رشنو کجاست”، خواهان مشخص 
شدن وضعیت این زن بازداشتی مخالف حجاب 

اجباری شدند.

این تجمع در حالی صورت گرفت که پس از 
پخش ویدئو اعترافات اجباری سپیده رشنو، از 
او خبری نیست. بر پالکاردهایی که این زنان در 
دست داشتند از جمله نوشته شده بود که “ سپیده 
کجاست؟”  این زنان همچنین بر پالکاردهای 



ممنوعیت سقط  با  مخالفت  در  خود شعارهایی 
نوشته  غربالگری  از  زنان  محرومیت  و  جنین 
بدن  از  اسالمی  جمهوری  استفاده  با  و  بودند 
بعنوان ماشین فرزندآوری در جهت منافع  زن 

حکومت مخالفت کردند.

جمهوری اسالمی با نشان دادن امثال سپیده رشنو 
در اعترافات اجباری در پی زهرچشم گرفتن از 
مردم بود ولی حاال آنها به قهرمانان واقعی یک 
نیز  اند و جمهوری اسالمی  تبدیل شده  جامعه 
بعنوان طرف شکست خورده نبرِد رهایی زن در 
است.  شده  ذلیل  و  خوار  بیشتر  چه  هر  ایران 
در همه جا نام این زنان معترض دستگیر شده 
فریاد زده می شود و خواست آزادی آنها وسیعا 



شنیده می شود.
 

الگوی  تهران  در  زن  فعاالن  اعتراضی  تجمع 
مناسبی از فشار آوردن بر حکومت اسالمی است 
که ما را از وضعیت سپیده رشنو مطلع کند. این 
تجمعات باید فورا در همه شهرهای ایران سازمان 
باید  که  است  مبارزی  زن  الگوی  سپیده  یابد. 
بلند گفته  با صدای  باید  بازتکثیر شود.  وسعیا 
ایران هستیم  های  ما صدای سپیده  شود: همه 
آپارتاید  الغای  “اقرار می کنیم” که خواهان  و 

جنسیتی در ایران می باشیم.

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ اوت ۲۰۲۲



بازداشت یک تور گردشگری در آمل
کیوان جاوید

از  نفر   ۲۷ بازداشت  از  آمل  انتظامی  فرمانده 
بی  وی  داد.  خبر  گردشگری  تور  یک  اعضای 
هنجارهای  و  اخالقی  های  “ارزش  به  توجهی 
شهروندان  این  بازداشت  عوامل  از  را  قانونی” 

عنوان کرد. 

لیست “اعمال مجرمانه” در ایران به قدمت طول 
عمر جمهوری اسالمی است. زندگی تحت قوانین 
اسالمی یک جرم است. گرسنگی دادن به مردم، 
فساد سیاسی و اقتصادی حکومتی ها در کنار غم 
و اندوه عمومی فلسفه وجودی این رژیم است. 



مقابله و مبارزه با این وضعیت اعمال مجرمانه 
محسوب می شود.

در برابر این تیره روزِی حکومتی، مردم ایران 
حتی یک لحظه خاموش و بی تفاوت نبوده اند. 
درد رژیم از اینجا است که با جامعه ای تشنه 
منحط  فرهنگ  ایران  در  است.  روبرو  آزادی 
اسالمی جایی در میان مردم ندارد و زندگی به 
به  کشیدن،  نفس  همچون  غربی،  مدرن  سبک 

امری روزمره برای همگان تبدیل شده است. 

مقابله با یک مشت مالی عقب مانده اسالمی و 
همه آن اوباش جیره خوار حکومتی که می خواهند 
جامعه را به ماقبل تاریخ بشری برگردانند، فقط 



به شکل  و  روز  به  روز  نیست،  فردی  امر  یک 
امر  به یک  تبدیل شدن  تر در حال  سراسری 
باید  را  اجتماعی  مبارزه  این  است.  اجتماعی 
منظما گسترده تر کرد و تعداد افراد و گستره 
مکان ها و شهرها را وسیع تر کرد. جامعه ایران 
نیازمند شادی و خوشی است. در کشوری که 
اعتیاد و مشکالت روحی و روانی سرآمد جهان 
است و فقر و نداری دارد پشت مردم را خم می 
کند، شکست فرهنگی جمهوری اسالمی هم یک 

رکن مبارزه جدی و روزمره ما است.
  

 سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ اوت ۲۰۲۲



ترور سلمان رشدی و 
تجمع بزرگ منتقدین اسالم

مینا احدی

در  رشدی  سلمان  به  حمله  از  بعد  ُکلن  شهر 
روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ ماه اوت، ۲۹ 
و ۳۰ مرداد، شاهد یک همایش بزرگ از دهها 

چهره سرشانس منتقد مذهب خواهد بود.

ریچارد داوکینز، مریم نمازی، ابن وراق، انصاف 
حیدر، میشاییل اشمیت سالمون، هوزان محمود، 
نهاد  دعوت  به  دیگر  نفر  دهها  و  شوچنکو  اینا 
اکس مسلم انگلیس و چند سازمان دیگر، دور 



گروههای  و  ها  سخنرانی  و  میشوند  جمع  هم 
کاری متعددی تشکیل میدهند تا بگویند که در 
نقد مذهب و اسالم و اسالم سیاسی و راسیسم و 
بیگانه ستیزی مشغول چه کاری هستند و برنامه 

های آتی آنها چیست.

این کنفرانس مهم است چرا که ما یکبار دیگر 
در مقابل چشم جهانیان اعالم میکنیم که باید در 
مقابل جنبش وحشی و تروریست اسالمی بویژه 
در دنیای امروز بپا خاست و متحدانه عمل کرد. 
مبارزه  اساسی  رکن  یک  بیان  آزادی  اینکه  و 

بشری برای دست یافتن به دنیای بهتر است.

کنفرانس  داوکینز  ریچارد  کنفرانس  این  در 



مطبوعاتی خواهد داشت و برنامه های هنری و 
انتقادی در طول برنامه از سوی هنرمندان بین 

المللی اجرا خواهد شد.

اسالمی  حکومت  به  ما  محکم  پاسخ  یک  این 
ایران است که با ترور در داخل و در خارج از 
کشور میخواهد دهانها را ببندد، اما خوشبختانه 
جنبش نقد و کنار گذاشتن اسالم جنبشی قوی 
هست که لرزه بر تن جنایتکاران اسالمی انداخته 

است.

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ اوت ۲۰۲۲



فتوا، قتل، وقاحت یعنی جمهوری اسالمی
یاشار سهندی

نِد پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
واکنش به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
به  ترور  این  مسئولیت  بود  گفته  که  اسالمی، 
“این  گفت:  است،  رشدی  سلمان  خوِد  عهده 
محکوم  را  آن  ما  است.  مشمئزکننده  و  حقیر 

است.”  وقیحانه  کامال  می کنیم. 

جمهوری اسالمی در ایران و جهان دست به 
هرگز  اما  است  زده  فراوانی  ترور  و  کشتار 



رسما مسئولیت این جنایات را نپذیرفته. حاال 
حکومت  یک  تاریخ،  در  بار  اولین  برای  که 
سال   ۳۴ مدت  به  و  داده  قتل  فتوای  رسما 
بر آن تاکید کرده و برای اجرای آن جایزه 
بار  یک  است،  کرده  تعیین  دالری  میلیون   ۴
در  حکومتی  چنین  که  میکند  اثبات  دیگر 

بایکوت شود. و  باید طرد  جهان 

هدف خمینی برای صدور فتوای این قتل برای 
ایجاد رعب و وحشت در دل مردم ایران بود. 
فتواها؛  این  سیاه  سایه  در  که  مردم  ما  اما 
فتوای ریختن خون کفار، فتوای برپایی چوبه 
دار در میادین شهر، فتوای قتل عام زندانیان 

ایم. نشده  تسلیم  ایم،  برده  بسر  سیاسی 



سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ از جمله مقاطعی 
مهم از مبارزه علیه فتوا دهندگان بوده است. 
خودشان  نفع  به  تنها  ایران  مردم  مبارزه 
اسالمی  وقیح  جنبش  شر  از  را  دنیا  نیست، 

کرد.  خواهند  رها 
 

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۶ اوت 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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


