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اعدام نکنید! صدای فریاد مردم! 
مینا احدی

خبر: خانواده های محکومین به اعدام در مقابل 
دادگستری کرج دست به تجمع زده  و فریاد زدند 

اعدام نکنید. 

دیروز سه شنبه ۱۵ شهریور، صف مادران و پدران 
و خواهران و همسرانی را  دیدیم که برخی دست 
فرزندان خود را در دست داشته و فریاد میزدند، 
نکشید. این صدایی است که از روز اول به قدرت 
در  امروز  تا  اسالمی  بیرحمان  حکومت  رسیدن 
گوشه و کنار ایران در مقابل زندانها و در مراکز 

شهرها، به گوش میرسد. 



این مردم که با فقر و نداری و سرکوب و نبود 
آزادی روبرو هستند، در عین حال و مهمتر از همه 
جانشان در دستهای مشتی جالد و خونریز اسالمی 
است که از انسانیت و شفقت و انصاف فرسنگها 
فاصله دارند. هر وقت میخواهند زهر چشم بگیرند 
می کشند و هر چه مردم معترض تر و منزجرتر 
میشوند، اینها تقال میکنند بیشتر بکشند تا مردم را 

ساکت کنند. 

چه بسیار روزها و شبهایی که مراکز مقابل زندانها 
شاهد ضجه زدن مادران و خانواده ها بعد از قتل 
عمد عزیزان خود به دست این فاشیستهای اسالمی 
بوده است. رئیسی که سلسله مراتب ارتقاء خود 



را مدیون آدمکشی خود در دهه شصت است، به 
همراه قوه قضائیه یا دستگاه قتل و ارعاب اسالمی، 
تصمیم دارند بیش از همیشه بکشند و دارند هر 

روز تعداد زیادی را میکشند. 

اعتراض خانواده ها بسیار مهم است. فقط با اعتراض 
میتوان طنابهای دار را نابود کرد و باید در مقابل 
همه زندانها در همه شهرها و در دنیا به این جنایت 
اسالمی  جمهوری  روزانه  کشی  انسان  و  آشکار 

اعتراض کرد.
 

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱40۱
۷ سپتامبر ٢0٢٢



عبور جامعه از طرح “صیانت از تشکلها”
شهال دانشفر

خبرگزاری ایلنا گفتگویی با احمد حیدری وزیر 
کشور در مورد طرح “صیانت از تشکلها” داشت. 
شرط  تأیید صالحیت تشکلها توسط سپاه پاسداران 
موضوع بحث آفرین این طرح و این گفتگو بود.  
حیدری این را “ساماندهی تشکلها” و جلوگیری از 

پراکندگی خواند و از آن دفاع کرد. 

اولین ترکشهای این طرح نهادهایی را که از سوی 
باندهای حکومتی ایجاد شده گرفته و موجب تشدید 
نزاعهای حکومتیان شده است.  اخیرا انحالل نهاد 
“جمعیت امام علی” از خودی های حکومتی با اتهام  



فعالیت “علیه نظام” در پوشش کمک به نیازمندان 
اعالم شد. در هفته های اخیر نیز جلسه ای با حضور 
“کارشناسان” خودی برپا  و ورود نهادهای نظامی 

جهت تایید صالحیت تشکلها اشتباه خوانده شد.

حمله از خودی ها شروع شده تا در پرتو آن کل 
جامعه را بزنند.  نشانه مستقیم طرح صیانت ان 
جی او ها یی است که طی سالها در عرصه هایی 
چون دفاع از حقوق کودک و حقوق زن،  کارگری، 
محیط زیست و ... تشکیل شده و با مبارزاتشان 
ادامه حیات داده اند. تشکلهایی مردمی متفاوت 
با نهادهایی چون “جمعیت امام علی” که به هیچ 
جناحی از حکومت وصل نیستند. نهادهایی که با 
گفتمان ایجاد تشکل حق ماست و نیاز به مجوز 



ندارد، ایجاد شده اند. 

 امروز جامعه فراتر رفته و شاهد سازمانیابی در 
اشکالی چون شورای هماهنگی تشکلهای صنفی 
فرهنگیان و مجمع عمومی هایی از نوع نظرسنجی 
های شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان صنعت 

نفت در میدیای اجتماعی هستیم. 
طرحهایی چون “صیانت از تشکل” و “صیانت از 

فضای مجازی” محکوم به شکستند. 
 

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱40۱
۷ سپتامبر ٢0٢٢



طرح “صیانت”، گروگانگیری از  اینترنت! 
میالد رابعی

شد.  اجرایی  مجازی”  فضای  از  “صیانت  طرح 
آخرین گزارش ها حاکی از تصویب طرح صیانت 
ابالغیه  صدور  و  مجازی  فضای  شورای عالی  در 

اجرای آن است.

 درحالی که بنا به تحقیقات یونیسف عدم دسترسی 
سریع و آزاد به اینترنت یکی از شاخصه های فقر 
اجتماعی و اقتصادی است، در ایران اما طرح صیانت 
سرانجام و پس از افت وخیزهای فراوان اجرایی شد. 
حکومت اسالمی از روزی که فیلترینگ اینترنت 
را آغاز کرد همواره و به صورت مداوم در حال 



افزایش محدودیت ها بر آن بوده است. 

پس از اینکه مشخص شد طرح اینترنت ملی قابلیت 
اجرایی شدن ندارد، رژیم بیش ازپیش به محدود 
پرداخت.  آن  سرعت  کاهش  و  اینترنت  کردن 
طرح  اجرایی شدن  از  پیش  و  اخیر  روزهای  در 
صیانت، بسیاری از سایت ها و اپلیکیشن های مهم و 
کاربردی فیلتر شدند. یکی از مشکالت عمده این 
طرح عدم توانایی کاربران در استفاده از هر نوع 
فیلترشکن و وی پی ان است. محدودیت اینترنت 
از جانب حکومت حد و پایانی نخواهد داشت و 
تا  نگیرد،  از جانب مردم  قاطعی  چنانچه جواب 
هر جا که بتوانند این محدودیت ها را گسترش 
خواهند داد. هرچند مردم هم همیشه راههای غلبه 
بر محدودیتهای رژیم را پیدا کرده اند، با اینحال 



باید همگی به سرعت اعتراض و خشم خود را از 
برداشتن  و خواهان  ابراز کنند  این طرح  اجرای 
تمام محدودیت های اعمال شده بر اینترنت و ارائه 
اینترنتی آزاد و باکیفیت از جانب حکومت باشند.

حکومت اسالمی در کنار آزادی و رفاه و شادی و 
بهداشت و آموزش و بی شمار حقوق دیگر، اینترنت 
را هم به گروگان گرفت. برای آزادی تک تک این 
حقوق به گروگان گرفته شده، باید گروگان گیر 

را از پا در آورد. هیچ راه دیگری متصور نیست. 

  چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱40۱
۷ سپتامبر ٢0٢٢



کولبران، قربانیان فقر 
سوسن صابری

در مدت ۵ روز گذشته ۹ کولبر در مناطق مرزی 
تیراندازی  نتیجه  در  نوسود  و  بانه  سردشت، 
بنابر  شدند.  زخمی  رژیم  مرزبانی  نیروهای 
گزارشها، در یک ماه و نیم گذشته، دست کم ۷ 
کولبر کشته و ٢۱ کولبر دیگر نیز زخمی شده اند.

نتایج فقر و بیکاری  از  کولبری و سوخت بری 
تحمیلی حکومت اسالمی است. دهها هزاران نفر 
و  تامین حداقل معاش، سختی  راه  تنها  بعنوان 
مشقت این به اصطالح شغل را با ریسک فراوان 



به جان میخرند. در طول سال گذشته ۶0 کولبر 
توسط نیروهای حکومت کشته و بیش از ۱۵0 
معلم  و  نفر زخمی شدند. حکومتی که کارگر 
و حکم شالق  اندازد  می  زندان  به  را  معترض 
برایشان صادر می کند، حکومتی که به تجمع 
بازنشستگان با باتوم و گاز اشک آور حمله می 

کند، کولبر را نیز به گلوله میبندد.

حق معاش یکی از حقوق پایه ای مردم است که 
دولت موظف به تامین آن است. ایجاد شغل و 
پرداخت بیمه بیکاری مکفی به همه افراد بیکار 
باالی ۱۶ سال هم از وظایف دولت است. اما همه 
می دانیم که حکومت سرمایه داران اسالمی نه 
میخواهد و نه میتواند به این وظایف عمل کند.



ایجاد تشکل بیکاران با هدف و خواست تامین 
معیشت و دریافت بیمه بیکاری مکفی یکی از 
پیش  در  میتوانند  کولبران  که  است  راههایی 
کولبران  معیشت  و  حیات  ازحق  باید  بگیرند. 
دفاع و کشتاروحشیانه و جنایت ضدانسانی رژیم  

علیه آنان را محکوم کنیم.

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱40۱
۷ سپتامبر ٢0٢٢



سپاه و خطر سکوالریسم در ایران 
کیوان جاوید

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: سکوالریسم بر 
پایه جریان جدایی دین از سیاست بنا شده و این 
امر در ذات انقالب اسالمی جایگاهی ندارد؛ از 
این روی، جریان سکوالریسم مهمترین موضوع 

دشمنی دنیا با انقالب اسالمی است.

عدم  یعنی  آن  سیاسی  معنی  به  سکوالریسم 
دخالت مذهب در امور دولت، نهادهای دولتی و 
قانونگذاری و تبدیل کردن مذهب به امر شخصی 
و خصوصی. همین تعریف اجتماعی از سکوالریسم 
همه  و  اسالمی  حکومت  چرا  که  میدهد  نشان 



نهادهای نظامی و سیاسِی این رژیم با سکوالریسم 
دشمنی دارند. 

اسالم در ایران خصوصا با روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی به وسیع ترین حد ممکن ماهیت عمومی 
مذهب از یک سو و از سوی دیگر ماهیت سیاسِی 
مذهبی که به قدرت سیاسی رسیده و حکومت 
تشکیل داده است را جلوی چشم همه مردم گرفته 
است. به این معنی جنبش سکوالریستی در ایران 
بیش از هر کشوری شدیدا سیاسی و اجتماعی 

است. 

خصوصا در ایران به تجربه می بینیم که این ویروس 
ضد بشری مذهبی به چه میزان عظیمی زندگی 



همه آحاد جامعه را به تباهی کشیده است. به این 
با سرعت  ایران  دلیل حرکت سکوالریستی در 
شده  تبدیل  مذهبی  ضد  عظیم  جنبش  یک  به 
است. مذهب زدایی یعنی مبارزه برای سرنگونی 
حکومت اسالمی؛ کوتاه کردن دست مذهب از 
همه نهادهای دولتی و قانونگذاری و آموزش و 
پرورش؛ دور نگهداشتن مذهب از دست درازی 
مذهب،  ریشه  خشکاندن  همچنین  و  جامعه  به 

حتی بعنوان یک فکر و اندیشه ضد بشری. 

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱40۱
۷ سپتامبر ٢0٢٢



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 journalfarsi.com


