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۳۰۰ مشت گره کرده در سالروز کشتار ۶۷
مینا احدی

بیش از سیصد نفر از مادران و خانواده های دادخواه، 
زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی و مدنی بیانیه ای را 
در سالروز کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ 
منتشر کردند. آنها در این بیانیه خواستار به رسمیت 
شناسی این کشتار بعنوان جنایت علیه بشریت از 
طرف مراجع بین المللی و تشکیل کمیسیون مستقل 
تحقیقات کیفری جهت رسیدگی به این جنایت در 

سازمان ملل شدند. 
 

از مادران و خانواده های زندانیان  بیانیه جمعی 
سیاسی و مدنی فقط مربوط به پیگیری جنایات 



جمهوری اسالمی در گذشته نیست، فراخوان به 
مبارزه مستقیم و همه جانبه با حکومت اسالمی 
راستای  در  بیانیه  این  هست.  هم  امروز  همین 
محاکمه جانیانی چون حمید نوری و همه دست 
اندرکاران این حکومت است که دیروز اعضای 
کمیته های مرگ بوده و حاال در راس حاکمیت 

جمهوری اسالمی اند. 
 

این بیانیه پاسخ به حکومتی است که همین امروز 
بی وقفه کشتار می کند، دست و پا قطع می کند و 
اعدام ها در مالء عام سازمان می دهد تا به خیال 
خود به دهه ۶۰ برگردد و مردم را مرعوب کند 
و به خانه بفرستد. این بیانیه، دادخواست خانواده 
هایی است که عزیزتریِن عزیزانشان توسط این 



حکومت جنایتکار اعدام شده اند و خواهان پیگیری 
جهانی این جنایت سازمان یافته دولتی اند.

 
جمهوری اسالمی در محاصره مردمی است که 
چیزی کمتر از سرنگونی این حکومت نمی خواهند. 
حلقه محاصره علیه جمهوری اسالمی را باید تنگ 

تر کرد و کار این رژیم را ساخت.
 

شما هم امضا کنید. لینک به بیانیه و امضا کنندگان 
ضمیمه است:

 /https://rowzane.com/2022/08/23/259762
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بحران بى آبى و جنبش هاى اجتماعى
سینا پدرام

در سطح بین المللی بحثها و راه حل های گوناگونی 
برای تخفیف یا حل بحران آب در مناطق کم 
باران در جریان است. نمک زدایی آبهای شور، 
انبار و ذخیره آب باران، تبدیل مه های کوهستانی 
توسط تورهای فلزی به آب آشامیدنی، استفاده 
بهینه از آب های فاضالبی، تغییر کشاورزی پُر 
آب به کم آب، مهندسی محصوالت که در مقابل 
تغییرات محیطی مقاوم هستند، مدرنیزه کردن 
زیرساختها و لوله های پوسیده برای جلوگیری 
از اتالف آبهای آشامیدنی وغیره تنها چند مثال 
کوچک از راهکارهایی است که در بیشتر نقاط 



خشک جهان به کار برده میشود. 

اکنون این گزینه ها را با رفتارهای رژیم اسالمی 
مقایسه کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. فاجعه 
ای به ابعاد دریاچه ارومیه، به ابعاد خشکی زاینده 
رود و کارون، به پهنای تاالبهای خشکیده انزلی.  
شهرهای  در  آشامیدنی  آب  مداوم  قطع  حاال 

مختلف را به این معادله اضافه کنید. 

رژیم  بشری  ضد  مسئولیتی  بی  این  برابر  در 
اسالمی، فقط با اعتراضات عمومی میتوان مقابله 
کرد. با سازمان دادن اعتراضات خیابانی نظیر 
و  ُکرد  اصفهان، همدان، شهر  اعتراضات مردم 
مناطق جنوبی و همچنین ایجاد هشتگهای مختلف 



میتوان به این موقعیت بحرانی و اسفناک، پاسخ 
تعرض  هر  با  مقابله  داد.  سراسری  و  عمومی 
صورت  به  مردم  زندگی  به  رژیم  گستاخانه 

سازمان یافته ممکن می شود. 

اگر رژیم برای زائران اربعینی میتواند با صرف 
کند،  تهیه  غیره  و  یخ  آب  بسیار،  های  هزینه 
موظف است که برای تک تک شهروندان آب 

آشامیدنی مناسب نیز فراهم آورد. 
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غارت فوالد مبارکه  
کیوان جاوید

انتشار گزارش فساد ۹۲ هزار  از  چند روز پس 
میلیارد تومانی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
اسالمی  شورای  مجلس  عمومی  روابط  و  رئیس 
اعالم کردند که این گزارش برای علنی شدن و 
انتشار عمومی نبوده است.  حداقل 1۲۰۰ تخلف 
در فعالیت های فوالد مبارکه در فاصله سال های 
1۳۹۷ تا 14۰۰ از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت 
پول به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و 

رسانه ها ثبت شده است. 
 

ضد  حکومت  ترین  مخوف  اسالمی  جمهوری 



مردمی در دنیا است. حکومتی که بر اساس فساد، 
دزدی، شالق زدِن کارگران معترض و اعتصابی 
پایه گذاری شده است. همین روزها که شاهد درز 
این فساد عظیم در فوالد مبارکه اصفهان هستیم، 
های  حقوق  گرانی،  علیه  خیابانی  اعتراض  دهها 
معوقه و سطح پایین حقوق ها و مشخصا اعتصابات 
کارگری در جریان است. رژیم اسالمی در تقابل با 
خواست مردم برای تامین معاش و زندگی مصرانه 
می گوید پول نیست، امکانات نداریم، کمربندها را 
سفت کنید تا شاید روزی در آینده دور و با ظهور 

مهدی موعود مشکالت حل شود.
 

ما مردم میدانیم که پول و امکانات هست، اما در 
اختیار یک مشت مافیای سیاسی- اقتصادی قرار 



دارد. مشتی مفتخور اسالمی که تشنه به خون مردم 
اند و در تباه کردن زندگی ۸۰ میلیون انسان در 

ایران لحظه ای درنگ نمی کنند.
 

راه برچیدن این بساط فساد و غارت، اتحاد مبارزاتی 
همه بخش های جامعه است. معلمان، بازنشستگان، 
کارگران کارخانه ها و بیکاران یک درد مشترک 
مان  اعتراضات  باید  فقط  خالصی  برای  دارند. 
سراسری و در یک صف واحد باشد. پایان عمر 

جمهوری اسالمی بدست ما است.
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مجاهدت ۸ ساله همسر آخوند   
سیما بهاری

فرزند  پنج  که   1۳۶۶ سال  متولد  آخوند  یک 
دارد در مصاحبه با حوزه نیوز با اشاره به اینکه 
علی خامنه ای گفته فرزندآوری “مجاهدت زنان” 
است، می گوید: همسر من ۸ سال است که دارد 

مجاهدت می کند. 

بقول این آخوند مرتجع، این مادر یک سال در 
حوزه خواهران درس خوانده. در این مدت یک 
بار فرصت شد که چند واحد را بردارند و توانستند 

امتحان بدهند. 



اولین سئوال که حتما به ذهن همه ما خطور می 
کند این است که شغل این آخوندک چیست؟ 
یعنی از کجا خرج این خانواده پُر جمعیت را تامین 
می کند؟ چقدر درآمد دارد؟ حرفه تخصصی 
اش چیست؟ خانه از خودش دارد یا اجاره نشین 
است؟ با این قیمت های کمرشکن که حتی تامین 
هزینه نان و ماست هم در کشور، کابوس شبانه 
روزی خانواده ها است، این متصدی خط تولید 
کارخانه جهالت چگونه از پِس این همه مخارج 

بر می آید؟

به  مربوط  فقط  البته  زیاد،  فرزندآوری  موضوع 
تامین رفاهیات نیست. حتی در صورت تامین همه 
امکانات رفاهی، فرزندآوری زیاد سالمتی زنان 



را جدا به خطر می اندازد. از همه اینها گذشته، 
این زن بخت برگشته با این همه زاییدن، شیر 
دادن، بیخوابی کشیدن، شستن و پختن که هنوز 
جهاد کذایی اسالمی اش تمام نشده، چه بالیی بر 
سرش خواهد آمد؟ اینها مشکل اسالمیون تهی 

از مغز نیست.
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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

journalfarsi.com 




