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مریوان، شهر اعتراض و سازماندهی 
اصغر کریمی

روز ۱۷ شهریورجمعیت کثیری از مردم مریوان 
از  فرار  بدلیل  که  را  رسولی  شلیر  خاکسپاری 
در  مراسمی  به  داد،  از دست  را  جانش  تجاوز 
اعتراض به مرگ او و اعتراض به بیحقوقی زن 
فجایعی  به چنین  منجر  قوانین متحجری که  و 

میشود تبدیل کردند. 

این یک مراسم معمولی تشییع جنازه نبود. یک 
راهپیمایی سیاسی و اعتراضی بود. ادامه تجمع 
زنان معترض به فقدان امنیت در روز ۱۵ شهریور 
و تجمع اعتراضی مردم در روز ۱۶ شهریور در 



مقابل بیدادگاه اسالمی این شهر بود. 

استقبال  شاهد  ما  نیز  این  از  قبل  روزهای  در 
و  شده  آزاد  معلم  دو  از  مریوان  مردم  پرشور 
جانباخته  فعالین  سالروز  در  بزرگی  مراسم 
دهها  باید  موارد  این  به  بودیم.  زیست  محیط 
شهر  این  مردم  مبتکرانه  از عکس العمل  نمونه 
گذشته  سالهای  در  مختلف  اتفاقات  به  نسبت 
سازمانیافته  و  جمعی  حرکات  کرد.  اضافه  را 
مثل ابتکار زنان سرخپوش علیه توهین به زنان، 
“بازی  کمپین  کودکان،  برای  برفی  آدم  جشن 
حق کودکان است”، دایر کردن کتابخانه، ترویج 
کتابخوانی، مراسم های اول مه و هشت مارس، 
ترک  کمپین  خودرو،   بدون  پاک  سه شنبه های 
شکار، ترک سیگار، تشکیل گروههای موزیک، 



شکستن  شکاری،   تفنگ  شکستن  کوهنوردی، 
قلیان ، دوچرخه سواری جمعی زنان، شرکت در 
اعتصابات عمومی و دهها حرکت اعتراضی دیگر 
از ابتکاراتی است که فعالین شهر در زمینه های 
مختلف انجام داده اند و هر موضوعی اجتماعی 
یا سیاسی را بهانه ای برای سازماندهی مقطعی 

یا ادامه دار برای یک حرکت جمعی کرده اند. 

این نمونه ها را همه جا تکثیر کنیم. سازماندهی 
از  است.  پیشروی  کلید  سازماندهی  هم  باز  و 

دست همه برمی آید. پس دست بکار شویم. 
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اعدام نکنید!  
حسن صالحی

طی چند روز متوالی خانواده های محکومین به 
تهران  و  کرج  در  نکنید  اعدام  شعار  با  اعدام 
احکام  لغو  خواهان  و  زدند  اعتراض  به  دست 
اینها اعضای خانواده  اند.  اعدام در ایران شده 
اعدام شده  آنها  از  یا کسانی  هایی هستند که 
اند و یا نزدیکان و عزیزانشان در معرض خطر 

اعدام قرار دارند.

رژیم  به  خطاب  صراحت  به  ها  خانواده  این 
جنایتکار می گویند بس کنید!  بیش از این نمی 
گویند  می  کنید!  اعدام  را  عزیزانمان  گذاریم 



ما قربانیان فقر هستیم. چاره ای برای فقر پیدا 
کنید. اعدام نکنید! نمی خواهیم تاوان بیشتری 

بدهیم.

از  که  است  ای  جامعه  فریاد  نکنید”  “اعدام 
خشونت و جنایت دولتی زخم عمیقی برداشته 
است و به خیابان آمده تا بگوید که ما به این 
جنایات عادت نکرده ایم. “اعدام نکنید” فریاد 
کسانی است که در مخالفت با بی ارزش کردن 
انسانها  درد  به  رسیدگی  خواهان  انسانها  جان 
بدهید.  رفاه  نگیرید.  جان  گویند  می  هستند. 
بعد  که  است  فرزندی  آن  فریاد  نکنید  اعدام 
اعدام پدرش توسط رژیم  از  از گذشت سالها 
جنایتکار اسالمی با دلی شکسته خود را نکوهش 
می کند که چرا نتوانستم برای نجات پدرم کاری 



کنم.

دردی  آنها  نگذارید.  تنها  را  ها  خانواده  این 
همه  ماست.  همه  درد  که  زدند  می  فریاد  را 
ها  خانواده  این  از  حمایت  به  که  موظفیم  ما 
برخیزیم و جلوی این آدمکشی را بگیریم. این 
رژیم جنایتکار با بی ارزش کردن جان انسانها، 
منزلت و حرمت انسانی را لگد کوب کرده است. 
با اعتراض دسته جمعی علیه اعدامها در مقابل 
انسانیت  که  دهید  نشان  بیدادگاهها  و  زندانها 

زنده است.
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وزیر و وزارت اطالعات تحریم شد
کیوان جاوید

جمعه  روز  متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت 
وزارت اطالعات ایران و اسماعیل خطیب، وزیر 
دلیل  به  را  اسالمی،  جمهوری  اطالعات  کنونی 
اقدامات سایبری تحریم کرد. جدیدترین اقدام 
سایبری جمهوری اسالمی اقدام به مختل کردن 
سیستم های کامپیوتری دولت آلبانی بود که در 
نتیجِه آن دولت مجبور به متوقف کردن خدمات 

عمومی آنالین به شهروندانش شد.

اقدام مثبتی است اما ناکافی است. تحریم های 
نهادها،  و  اشخاص  از  فراتر  بایست  می  جهانی 



کل این ماشین قتل و جنایت که روزانه دهها 
نفر را در ایران به دار می آویزد، مورد بایکوت 
ایراِن تحت  قرار بدهد. در  سیاسی همه جانبه 
حاکمیت جمهوری اسالمی، قانونا و رسما به دختر 
بچه های خردسال تجاوز جنسی می شود، حتی 
شمرده  مجاز  را  شیرخوارگان  با  جنسی  رابطه 
اند. این هیوالهای ماقبل تاریخ نباید بعنوان یک 
حکومت مشروع در جهان به رسمیت شناخته 

شود.

را  معترض  و  اعتصابی  کارگران  حکومت  این 
شالق می زند و با کل جامعه و زندگی بشری سِر 
عناد دارد. این حکومت زن معترض بی حجاب 
را شکنجه کرده و مجبور به اعتراف می کند که 



از دولت متخاصم خط گرفته است که  بگوید 
حجاب از سر برگیرد. 

این حکومت تحت فشار سنگین و بی وقفه جنبش 
سرنگونی دست و پا می زند. یک خواست مهم 
بایکوت جهانی حکومت  و  ایران تحریم  مردم 
اسالمی است. بایکوت جهانی جمهوری اسالمی 
ایران  مردم  دست  به  را  رژیم  این  سرنگونی 
جرثومه  این  رفتن  بین  از  با  کند.  می  تسریع 
فساد و تباهی، مردم ایران و جهان نفس راحتی 

می کشند.
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به بهانه فوت ملکه در انگلیس
منظر دریاکناری

 ۱۷ پنجشنبه  بعدازظهر  دوم،  الیزابت  “ملکه 
شهریور – ۸ سپتامبر در اقامتگاهش در اسکاتلند، 
درگذشت. بعد از این پسر ارشد او، چارلز سوم 
پادشاه بریتانیا است و بر این کشور و ۱4 کشور 

مشترک المنافع بریتانیا سلطنت خواهد کرد.”

با مرگ ملکه، تاریخی مملو از خودفریبی و مردم 
فریبی به نمایش در آمده و یکبار دیگر این تئاتر 
ریاکاری در ابعاد جهانی اجرا شده است. رسانه 
به صف  فراوانی  و دولت های  ها  ها، شخصیت 



فرار  نیز  آنها  نوبت جعل حقایق  تا  اند  ایستاده 
رسد. در وصف خوبی ها، تاثیرگذاری ها، عطوفت 
و درایت او داستانها بافته اند. اینها واقعی نیست. 

ایشان، زندگی مردم  طی سالهای “فرمانروایی” 
رفاهیات،  و  شده  تر  وخیم  مراتب  به  انگلیس 
بهداشت، درمان و تغذیه مردم مورد تعرض همه 
دولتهای حاکم بر این کشور قرار گرفته است. طی 
همین سالها اتحادیه های کارگری برای هر یک 
پوند اضافه دستمزد دست به اعتصاب و اعتراض 
زده و دولت پشت دولت علیه اتحادیه ها دسیسه 
برای محدود کردن حق تشُکل،  چینی کرده و 

طرح و نقشه ریخته اند.



در انگلیس احزاب حاکم دولت تشکیل میدهند 
و حزب حاکم نخست وزیر انتخاب می کند. مهم 
ترین وظیفه ملکه طی این سالها دست دادن و 
عکس گرفتن با نخست وزیر جدید و رسمیت 
دادن به کار او بوده. همچنین درآمد صدها میلیون 
پوندی ملکه و تامین مالی همه وابستگان دور و 
نزدیک دستگاه سلطنت از راه مالیات مردم از 
دیگر خدمات ایشان “به ملت” است. این است 
دستگاه سلطنت، دنیای بیکارگان مفت خور و تن 

آسا.
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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 journalfarsi.com


