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بحران آب در همدان: آخوند باید گم بشه
کیوان جاوید

بدنبال بیش از یک هفته قطعی آب در همدان 
تاریخ دوم شهریور  این شهر مجددا در  مردم 
به خیابان آمدند و با شعار: توپ تانک ففششه، 
آخوند باید گم بشه، به حکومت اولتیماتوم دادند 

تا فورا بحران آب را حل کند.
 

حل بحران آب در سراسر ایران و از جمله در 
همدان تنها با همین روش ممکن است: ریختن 
متحدانه به خیابان و کل حکومت را نشانه رفتن. 
تنها راه ممکن برای اینکه حکومت اسالمی برای 
بحران بی آبی چاره ای جدی بیندیشد، حضور 



قدرتمند مردم در خیابان است. 
 

به  نیز  خیابانی  اعتراض  این  در  همدان  مردم 
درست کل حکومت را مسبب سیه روزی های 
خود می دانند و شعار می دهند: “توپ، تانک، 
فشفشه، آخوند باید گم بشه” و در برابر نیروهای 
سرکوبگر، نیروی اتحاد خود را به ُرخ حکومتیان 
می کشند و شعار میدهند: نترسید، نترسید، ما 

همه با هم هستیم. 
 

همه  باید  آب  بحران  و  آبی  بی  به  اعتراضات 
شهرهای ایران را فرا بگیرد. دلیل اصلی بحران 
ایران  در  ویرانگر  های  آن سیل  بدنبال  و  آب 
سیاسی و مربوط به فساد کل حکومت است. این 



حکومت آنقدر پول دارد که بتواند در سر راه 
“زائران اربعینی” ۱۵۰ میلیون بطری آب مجانی 
و خنک قرار بدهد، اما پول ندارد آب آشامیدنی 

مردم شهرهای تشنه را تامین کند!! 
 

یک مشکل قابل توجه در اعتراضات به بی آبی، 
است.  آن  جغرافیایی  ناهماهنگی  و  پراکندگی 
همه شهرها شروع  در  همزمان  اگر  اعتراضات 
می  را  مردم  آنگاه سران حکومت مجیز  شود، 

گویند و بودجه کافی تخصیص می دهند.  

پنجشنبه ۳ شهریور ۱4۰۱
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طوفان توئیتری: لیال حسین زاده را آزاد کنید
سیامک بهاری

طوفان توئیتری در اعتراض به بازداشت وحشیانه ی 
لیال حسین زاده. چندین تشکل از جمله شورای 
اتحاد  فرهنگیان،  صنفی  تشکل های  هماهنگی 
بین المللی در حمایت از کارگران ایران و کمیته 
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی این طوفان 
توئیتری را اعالم کردند و چهارشنبه دوم شهریور 

با طوفان توییتری به حمایت از او برخاستند.

لیال حسین زاده زندانی سیاسی محبوس در اوین، 
مبارزات  شده  شناخته  و  محبوب  چهره های  از 
دانشجویی، حامی مبارزات کارگری، پژوهشگر 



مطالعات مارکسیستی،  دبیر سابق شورای صنفی 
جرائم  با  تهران،  دانشگاه  دانشجویان  مرکزی 
نخ نما و پاپوش دوزی و پرونده سازی   های مرسوم 
دستگاه های امنیتی و قضایی مجدداً به گروگان 

گرفته شده است.

لیال در اعتراضات دیماه ۹۶ بازداشت و پس از 
یکماه با تودیع وثیقه آزادشد، در مرداد ۱۳۹۸ 
محبوس  اوین  زندان  در  سال  دو  و  بازداشت 
به  شیراز  در   ،۱4۰۰ آذر   ۱۶ در  مجدداً  بود. 
در  شد.  زندانی  و  بازداشت  وحشیانه ای  طرز 
روانی  و  جسمی  شکنجه های  و  بازجویی ها  طی 
مبتال  عالجی  غیرقابل  بیماریهای  به  طاقت فرسا 
شد که می بایست منظما تحت نظارت پزشک و 



درمان ویژه قرار داشته باشد، اما او را عامدانه از 
دارو و درمان محروم کردند. 

لیال در اعتراض به دستگیری و شکنجه سپیده 
رشنو نوشت: وضعیت کنونی سپیده رشنو، مرا به 
یاد خودم و بسیاری از زنان دیگر می اندازد. با 
با هجوم به  امنیتی  نیروهای  این توئیت، مجدداً 
منزل او دستگیرش کردند. در حالیکه او به علت 
عدم تحمل زندان در مرخصی درمانی بسر می برد. 
لیال حسین زاده و کلیه زندانیان سیاسی باید بدون 

قید و شرط آزاد شوند. 
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“دِر زندان های ما باز است” 
پریسا پوینده

محمد مصدق،  معاون اول قوه قضائیه اعالم کرد: 
دِر زندان های ما باز است و ما آمادگی داریم همه 
مدعیان حقوق بشر بیایند و ببینند که جمهوری 
و  سیاسی  زندانیان  از  اعم  زندانیان  با  اسالمی 

عادی چگونه رفتار می کند.
 

در  میتواند  که  است  جوکی  به  شبیه  ادعا  این 
فکاهی ترین مجالت منتشر شود. دِر زندانهای 
شما باز است تا بیایند و ببینند در زندان فشافویه 
حتی آب برای نوشیدن پیدا نمیشود؟ و زندانیان 
با ساس و هوای تصفیه نشده زندگی میکنند؟ 



 
از کدام امنیت، سالمت و جان حرف میزنید؟ از 
سالمتی هایی که در اثر عدم بهداشت، درمان و 
دارو، تغذیه ناسالم و شکنجه های جسمی و روحی 
از دست میروند؟ از سهیل عربی، زینب جاللیان، 
راحله احمدی، آرش صادقی، آتنا دائمی و دهها 
زندانی دیگر که سالمتی شان را از دست داده 
اند؟ یا شاهرخ زمانی، محمد جراحی و علیرضا 
شیر محمد علی که بطرز مشکوکی جان باختند؟ 
یا رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی که 

با پرونده باز در یک شب اعدام شدند؟
 

که  چیست  برای  استیصالتان  و  ترس  اینهمه 
مجبور شدید با وقاحت تمام در چشم خانواده 



زندانیان و اعدام شدگان نگاه کنید و بگوئید به 
بیایید؟ دیر  زندانهای ما برای “دیدن عدالت” 
نیست که دِر زندانهای شما به همت و توان مردم 
باز شود و آنگاه مردم ایران و جهان خواهند دید 
عزیزی  جانهای  چه  و  نکردید  که  جنایتها  چه 
که نگرفتید. آنگاه که همچون حمید نوری در 
پرده  پشت  حقایق  گرفتید،  قرار  دادگاه  برابر 

جنایتکاری ها شما نیز عیان تر می شود.
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سپیده رشنو و  سفیر سرکوب زنان  
عطیه نیک نفس

بر  یزد  به  تهران  قطار  در  که  محجبه ای  “زن 
سر حجاب اجباری، با یک زن دیگر درگیری 
دوم  چهارشنبه  روز  بود،  کرده  پیدا  فیزیکی 
شهریور، مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر ضمن تقدیر، این 
زن  را به عنوان “سفیر کشورِی جهاد تبییِن طرح 

عفاف و حجاب” معرفی کرد.”
 

جنگ زنان برای آزادی پوشش سابقه ای به عمر 
همین حکومت دارد. پرچم این نبرد سیاسی و 
است.  ها  سپیده  دست  در  اکنون  هم  فرهنگی 



زنان، و همه مردم تشنه آزادی و مدرنیسم، به 
جمهوری اسالمی ثابت کردند که سِر باز ایستادن 
ندارند و سنگر به سنگر این اوباش ماقبل تاریخ 
را عقب می رانند. سپیده در مواجهه با این فاطی 
کماندوی مزدور حکومتی ثابت کرد زنان عزم 
کرده اند که رها و آزاد شوند. در آن رویارویی، 
رژیم مفتضحانه شکست خورد و جنبش رهایی 
زن در ابعاد سراسری قدمی بزرگ علیه حجاب 

اجباری به جلو برداشت.
 

این  به  دادن  جایزه  هیاهوی  و  تقدیرنامه  این 
زن محجبِه حکومتی، تالش بیهوده کل دستگاه 
های سرکوب، و شکست “روز حجاب و عفاف” 
شان است. می خواهند به نیروهای امر به معرف 



خود روحیه بدهند تا در برابر موج عظیم جنبش 
“حجاب بی حجاب” بلکه بتوانند مقاومت کنند. 

 
دستگیر،  سرکوب،  را  مبارز  و  آزادیخواه  زنان 
زندان و شکنجه میکند زیرا میداند انقالبی در 
راه است، انقالبی زنانه با محوریت زنان، زنانی 
رژیم  های  گاه  تا شکنجه  خیابانها  از کف  که 
اسالمی حقوق انسانی شان را مطالبه میکنند و تا 

رسیدن به دنیایی بهتر از پا نمی نشینند.
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بازنشستگان فوالد 
و اختالس ۹۲۰۰۰ میلیاردی  

اصغر کریمی

مجلس  تفحص  و  تحقیق  هیئت  گزارش  در 
اسالمی گفته شده که حقوق ۸۵۰۰۰    بازنشسته 
در صندوق  مدیریت  بدلیل سوء  مبارکه  فوالد 
توجهی کمتر  قابل  میزان  به  فوالد  بازنشستگی 
است.  بوده  اجتماعی  تامین  صندوق  سقف  از 
همچنین تعدادی از کارگران با زیان ده نشانداده 
شدن برخی شرکت های وابسته به فوالد مبارکه 

اخراج شده اند. 

از  بیش  ماهانه  حقوق  معادل  که  اختالس  این 



٢۰ میلیون کارگر است ماهیت نظام و اقتصاد 
مافیایی، فساد ارگانها، مقامات و امام جمعه های 
حکومت را بیش از پیش عیان کرد. میخواهند 
بیندازند  روحانی  دولت  به گردن  را  چیز  همه 
و خود را پاک جلوه دهند. این در حالی است 
جمعه،  ائمه  سپاه،  از  ارگان حکومت  دهها  که 
استانداری اصفهان و هرمزگان، شهرداری، صدا  
اطالعات،  وزارت  دفاع،  وزارت  بسیج،  سیما،  و 
نمایندگان مجلس، معاون و رئیس دفتر روحانی، 
حوزه علمیه، دادگستری، وزارت صمت، کمیته 
امداد، ستاد اربعین و دهها مقام حکومت و صدها 
قوه  گرفته اند.  رشوه  خصوصی  و  دولتی  مدیر 
قضاییه به ریاست وقت رئیسی نیز هیچ دخالتی 
نکرده است. و گویی دولت روحانی هم از خود 

نظام نبوده است. 



هیچ  و  است  پاک  کنیم حکومت  فرض  بیایید 
ارگانی از اینهمه فساد و رشوه دهی و رشوه خواری 
آنها  اعتراضات  و  بازنشستگان  و تضییق حقوق 
خبر نداشته  است. حال که این سند رو کرده 
از  سال  چند  طول  در  بازنشسته   ۸۵۰۰۰ که 
حقوقشان دزدیده شده و تعدادی از کارگران 
اخراج شده اند، فرصت طالیی برای بازنشستگان 
و کارگران اخراجی است که متحدانه کل زیانی 
که دیده اند را از حکومت طلب کنند. حکومت 
نباید  ندارد.  شدن  تسلیم  برای  بهانه ای  هیچ 

فرصت را از دست داد. 
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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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