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میانکاله، متروپل و این بار نمین!  
نوید مینائی 

ممنوعه   دشت  در  است  قرار  نمین  پتروشیمی 
که  دشتی  شود.  دایر  بیگلو(  )آبی  ویلکیج 
سال هاست مجوز حفر چاه هم در آن نمی دهند 
اما حاال قرار است ظرف سه ماه آینده در آن 

یک پتروشیمی احداث شود.

فعالین مدنی برای جلوگیری از فاجعه اجتماعی 
و زیست محیطی کارزار “نه به پتروشیمی نمین” 
راه انداخته و تالش می کنند با حمایت مردم و 
رسانه ها از بروز فاجعه جلوگیری کنند. تعدادی 
از فعالین مدنی مخالف احداث پتروشیمی نمین 



شرکت  پتروشیمی،  گذار  سرمایه  شکایت  با 
گروه صنعتی آرتا، قرار است روز ۱۰ شهریور 

دادگاهی شوند!

فعالین مدنی و کارشناسان محیط زیست از سال 
۹۷ مخالف احداث پتروشیمی در نمین بوده که 
البته با تهدید و تهمت جاسوسی مواجه شده اند!

پتروشیمی نمین با وجود شواهد زیادی که در 
مضرات آن برای ساکنین نمین وجود دارد، از 
طرف استانداری و محیط زیست مجوز احداث 
گرفته و قرار است به منبع سرطان و بی آبی در 

منطقه تبدیل شود!

احداث ساختمان و کارخانه در ایران نه به منافع 



ربطی  زیستی  محیط  مالحظات  به  نه  و  مردم 
ندارد. مالکان شرکت صنعتی آرتا تصمیم گرفته 
اند در منطقه نمین، چسبیده به مناطق مسکونی 
مردم که فی الحال دچار مشکل کم آبی است، 
احداث  فوالد  از آن کارخانه  بعد  و  پتروشیمی 
را  حسابشان  و  حق  هم  دولتی  مسئولین  کنند. 

گرفته و مجوز ساخت داده اند. 

با حمایت هر چه وسیعتر از فعاالن مدنی و محیط 
زیست و مردم نمین در مقابل دولت و دادگاه و 
کارفرما میتوانیم مانع فاجعه ای دیگر در ایران 

شویم.
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بیانیه ای علیه فراموشی و 
برای عدالت خواهی  

پریسا پوینده 

بیانیه ای از طرف مادران و خانواده های دادخواه، 
فعالین  امروز،  همین  و  سابق  سیاسی  زندانیان 
تشکیل  و  دادخواهی  طرح  با  مدنی  و  سیاسی 
کمیسیون مستقلی جهت تحقیقات کیفری علیه 
جنایات دهه شصت و تابستان ۶۷ در سازمان 
ملل و برسمیت شناخته شدن این جنایات بعنوان 
جنایت علیه بشریت از طرف مراجع بین المللی، 

منتشر شده است.

جنبش  اساسی  مطالبات  از  بیانیه  این  خواست 



دادخواهی است. جنبشی که به یکی از سنگرهای 
اصلی مبارزه برای بزیر کشیدن حکومتی که فقر، 
کودکان کار، بی حقوقی زنان، زندان، شکنجه، 
شده  تبدیل  است،  آن  ارمغان  وکشتار  اعدام 

است. 

خاوران  های  خانواده  و  مادران  با  که  جنبشی 
تشکل یافته، مبارزه ای بی امان را علیه حکومت 
قاتل هزاران جان شیفته آغاز کرد و تا به امروز با 
پیوستن خانواده جان باختگان چهار دهه گذشته، 
و  زندانیان سیاسی  آزادی  برای  فعالین جنبش 
فعالین اقشار دیگر جامعه به آن و طی کردن 
پیچ و خمهای فراوان و فتح قله پیروزی محاکمه 
و حکم حبس ابد حمید نوری، به  جنبشی همگانی، 

عظیم و قوی تبدیل شده است.



 از آنجا که این بیانیه حرف دل میلیونها انسان 
زخم خورده را میزند، با استقبال بسیار خوبی پس 
ازچند روز از طرف خانواده ها، فعالین سیاسی و 

مردم روبرو شده است.

جهت  حمایتها  بیشترین  شایسته  بیانیه  این   
رسیدن به خواست محاکمه تمام عاملین و آمرین 
کشتار مردم میباشد. بیانیه را به اطالع هزاران 
نفر برسانیم. برای امضا میتوانید با واتساپ شماره 

تلفن ۰۰4۹۱۷۶۸۱۱٢۱۵۶۱ تماس بگیرید.
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وطن کجاست؟  
محسن ابراهیمی 

اظهار  ضمن  ای  مقاله  طی  اطالعات،  روزنامه 
نگرانی از شدت گرفتن مهاجرت پزشکان، فارغ 
التحصیالن دانشگاهی و قشرهای متنوع دیگر، از 
پدیده تازه “پناهندگان و آوارگان اقلیمی” اسم 
برده و از مهاجرت کشاورزان، باغداران و روند 
تخلیه شتابان روستاها هم اظهار نگرانی کرده 

است! 

روشن است که علت اصلی این سطح گسترده 
حکومت  کشور-  از  فرار  واقع  در   – مهاجرت 
یک اقلیت چپاولگر اسالمی است که زیر سایه 



شومش ابتدایی ترین حقوق اکثریت مردم شبانه 
روز لگدمال میشود. 

ترک  هوس  آفتابی  روز  یک  در  انسانی  هیچ 
ابعاد  نمیکند.  را  زندگیش  و  خانه  همیشگی 
وسیع مهاجرت از ایران نشان میدهد که انسانها 
دنبال زندگی انسانی هستند و نمی خواهند به بی 
حرمتی، فقر، ناامنی، تحجر فرهنگی، دیکتاتوری 
میدهد  نشان  دهند.  تن  اقتصادی  محرومیت  و 
که تبلیغات ناسیونالیستی در باره عشق به آب 
و خاک و میهن و سرزمین در مقابل عشق به 
زندگی انسانی پوچ است. نشان میدهد که برای 
هر انسان، در عمل وطن آنجاست که زندگیش 

در آسایش و رفاه باشد.



برای  نمیتوانند  کشوری  هیچ  جمعیت  همه  اما 
ترک  را  زندگیشان  و  کار  محل  بهتر  زندگی 
کنند. در متن مهاجرت میلیونی، میلیونها انسان 
دادن  پایان  برای  ایران  همان  در  دارند  دیگر 
و  بهتر  زندگی  و  اسالمی  جمهوری  حیات  به 
انسانی مبارزه میکنند. باید این صف را تقویت و 
جمهوری اسالمی را سرنگون کنیم تا آسایش و 
رفاه و زندگی انسانی را در ایران سازمان دهیم. 
آنگاه هیچ انسانی مجبور نخواهد شد به خاطر 
بیحقوقی و بی عدالتی و فقر و ستم محل کار و 

زندگیش را ترک کند. 
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وزیر اقتصاد و نوید یک آینده شوم تر  
کیوان جاوید 

وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسالمی به تأثیر 
منفی تورم بر معیشت شهروندان اذعان کرد و 
گفت: “تورم زندگی مردم را دچار مشکل کرده 

است.”

جمهوری اسالمی تنها حکومتی در دنیا است که 
دیگر وعده بهبود وضعیت اقتصادی نمی دهد. 
فقط آنچه که هست را الپوشانی می کند و نوید 
بدتر شدن اوضاع معیشتی را میدهد. در ادامه 
همان سیاست دروغ و دغلکاری همیشگی، این 



وزیر فالکت اقتصادی، از کرونا و تحریم بعنوان 
دو عامل مشکالت معیشتی مردم نام می برد. 

اسالمی  جمهوری  اقتصادی  اقدامات  لیست   
وعده  وزیر  آقای  است.  نیافته  پایان  همینجا 
دیگری هم داده اند. او احتمال گران شدن بنزین 
را به برنامه بودجه سال ۱4۰٢ موکول کرد و 
گفت که پس از آن باید شرایط کشور بررسی 

شود و بعد تصمیم گیری الزم صورت بگیرد.

کلید  اسالمی  بالهت  وزیر  این  جمله  آخرین 
حل ماجرا است. می گوید: “با در نظر گرفتن 
شرایط کشور، درباره احتمال گران شدن بنزین 
تصمیم گرفته می شود.” ایشان راه را نشان داده 



است؛  مردم  اوضاع در دست  این  تغییر  است. 
در  اجتماعی؛  اعتراضات  فعالین  در دست همه 
دست همه کارگران که بی وقفه برای معیشت، 
منزلت و کرامت انسانی می جنگند. کلید تغییر 
بنیادین این اوضاع شوم، از بیخ و بن خشکاندن 
ریشه این فساد سیستماتیک است. انقالب برای 
نهادینه کردن آزادی و برابری برای همگان. در 
این مسیر پُر فراز و نشیب دست های بیشتری 
باید به هم داده شود تا حلقه محاصرِه جمهوری 

اسالمی برای سرنگونی تنگ تر گردد. 

دوشنبه ۷ شهریور ۱4۰۱
٢۹ اوت ٢۰٢٢



اتحاد علیه حجاب اجباری  
سوسن صابری 

بیانیه ای با امضای هزارنفراز فعالین حقوق زنان 
از سپیده رشنو  و دیگر شهروندان در حمایت 
منتشر  و شکنجه وی  بازداشت  به  ودراعتراض 

شده است.

“ما  است:  آمده  چنین  بیانیه  از  بخشی  در 
امضاکنندگان بیانیه، عالوه براعتراض به پوشش 
اجباری، به روند رسیدگی غیرقانونی، به شکنجه 
اجباری،  اعتراف  بازجویی،  فیزیکی،  آسیب  و 
ابتدایی  حبس و مجرم دانستن زنانی که برای 
ترین حقوق خود، یعنی حق پوشش مبارزه کرده 



داریم.”  اعتراض  اند،  نداده  تن  اجبار  به  و  اند 
مالی  جریمه  تعیین  به  همچنین  امضاکنندگان 

برای پوشش زنان معترضند.

 ۱۷ از  اجباری  حجاب  علیه  اعتراضی  جنبش 
اسفند ۱۳۵۷ آغاز و تا به امروز با قدرت و در 
اشکال مختلف ادامه داشته است. پونز و اسید و 
شکنجه و زندان و جریمه و اخراج از کار و تالش 
برای مغزشویی فرهنگی، پاسخ رژیم ضدزن در 
این سالها بوده، پاسخی که به اعتراف خودشان 

کامال بی نتیجه بوده است.

مقاومت  با  آزادیخواه  مردان  و  زنان  مقابل  در 
واعتراض به اشکال فردی مانند دختران انقالب، 
نوشتن بیانیه، حمایت و جلوگیری از بازداشت 



زنان “بدحجاب” در خیابان و اعتراضات وسیع 
در شبکه های اجتماعی پاسخ دندان شکنی به 

رژیم داده اند.

امروز سپیده رشنو به سمبل اعتراض به حجاب 
اجباری و خشونت حکومت تبدیل شده است. 
با  را  وی  از  درحمایت  افتاده  براه  اعتراضات 
همگانی کردن خواست لغو حجاب اجباری باید 
تقویت کرد. حجاب فقط امر زنان نیست. این 
شیشه عمر حکومت اسالمی بدست متحد جنبش 
برابری طلبانه زنان و سایر جنبشهای اعتراضی 

مردم خواهد شکست.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


