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آبادان: 
رقص همبستگی انسانی علیه رژیم 

نسان نودینیان   

تصاویر منتشره در شبکه  های اجتماعی حاکی 
از ادامه اعتراضات مردم آبادان در اعتراض به 
ریزش ساختمان متروپل و اعالم همبستگی مردم 
خوزستان با مردم آبادان است. شمار قربانیان 

به ۳۴ رسیده است.

آبادان به محور اصلی اعتراض های مردمی علیه 
حکومت اسالمی تبدیل شده است. دسته های 
بزرگی از مردم خوزستان با شعر و رقص یزله 
که تجلی احساسات و عواطف انسانی آنها است 



به اعتراضات مردم آبادان پیوستند و قطار رقص 
روحیه  و  شعف  و  شور  با  را  انسانی  همبستگی 
انقالبی و با شعارهای “بسیجی برو گمشو”، “ما 
همه اهل جنگیم، بجنگ تا بجنگیم” و “نترسید، 
حرکت  به  به  هستیم”  هم  با  همه  ما  نترسید 
درآوردند. مسجد سلیمان و خرمشهر با دمای 
باالی چهل درجه گرمترین پیامهای خود را در 
تظاهر  کردند.  اعالم  آبادان  مردم  به  خیابانها 
حرکت  در  آبادان  بطرف  خرمشهر  کنندگان 

هستند.

ایران  در  مردم  تپش  پُر  و  بزرگ  قلب  آبادان 
است که با طوفانی از شعارهای رادیکال هر روز 
تپنده تر میشود. آبادان تجلی خشم و تنفر مردم 



نفر  ها  میلیون  اعتراضات  ادامه  و  گرانی  علیه 
است که از دی ماه ۹۶  استارت زده شده است.

آنچه اعتراضات این روزها علیه گرانی و علیه 
فاجعه انسانی متروپل در آبادان را از اعتراضات 
دی ماه ۹۸ متمایز میکند، پیوستن شهرها و تداوم 
کوبنده اعتراضات با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، 
و مرگ بر خامنه ای، توپ تانک فشفشه، آخوند 
باید گم بشه، خامنه ای قاتله، حکومتش باطله، 
رئیسی حیا کن مملکتو رها کن و تداوم ده ها 

اعتصاب و تجمعات کارگران و معلمان است.
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توهین به جنایتی به نام اسالم!
عطیه نیک نفس

“سازمان سینمایی وزارت ارشاد فیلم عنکبوت 
مسابقه جشنواره کن  بخش  در  که  را  مقدس 
به  خاطر آن  امیرابراهیمی  و زر  حضور داشت 
برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد، شب نامه ای 
سخیف توصیف کرد که به اعتقادات میلیون ها 
مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین 

کرده است.”

به قوانین ضدانسانی و جنایت بار اسالم و به تبع 
آن رژیم اسالمی توهین نکنید، ولی مقدساتی 
جان  روزانه  میتوانند  میچکد  خون  آنها  از  که 



از  و  را شکنجه  آنها  بگیرند،  را  انسان  هزاران 
حقوق انسانیشان محروم کنند!

جمعیت  “اعتقادات  از  اسالمی  رژیم  حالی  در 
مسلمان” در برابر فیلم عنکبوت مقدس حمایت 
میکند که هر روزه شاهد روبرگردانی هزاران 
انسان از قوانین متوحش اسالم هستیم. از سوی 
دیگر رژیم ضد زن اسالمی که با قوانین مرد 
فروشی،  تن  اصلی  عامل  متحجرش  و  ساالر 
کشته  درنهایت  و  فالکت  و  فقر  خانمانی،  بی 
شدن هزاران زن است نه تنها از هنرنمایی یک 
از  بدنبال دفع خطر  بلکه  نمیکند،  زن حمایتی 
صنعت دین و مذهبش میگردد. غافل از اینکه 
جنبش رهایی از رژیم، بسیار پیشرفته و مطالبه 



گر است و موج اعتراضات و مبارزات مردمی 
هر روز قویتر و گسترده تر کمر به ریشه کن 

کردن تمامی این رژیم فاسد بسته است.

رژیم اسالمی سالها پیش از نفس افتاده و اکنون 
امروز  جنازه ای بیش نیست. مردم آزادیخواه 
تریبون  از  بلکه  ایران،  خیابانهای  در  فقط  نه 
را  اسالمی  رژیم  سرنگونی  نیز،  کن  جشنواره 
فریاد میزنند. چنگ انداختن به ابزار مقدسات 
و خرافات دینی این مرده را زنده نخواهد کرد!
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مردم مقصر اصلی را می شناسند
میالد رابعی

    
با  خرداد،  نهم  دوشنبه،  روز  ایران  کشور  وزیر 
ساخت  در  صورت  گرفته  تخلفات  به  اذعان 
برج متروپل آبادان گفت به گزارشهای مبنی بر 

تخلف “توجهی نشده است”.

و  ها  بی توجهی   به  مسئولین  همه  دیگر  حاال 
تخلفات صورت  گرفته “اذعان”  دارند. اما بی 
 توجهی از سوی چه کسی یا نهادی؟ استانداری، 
دستگاه  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  شهرداری، 
سهل انگاری  به  را  یکدیگر  همه   … قضایی 
متهم میکنند. حقیقت امر اما برای مردم روشن 



است، همه نهادهای مذکور مسئول مستقیم این 
فاجعه هستند. خود جناب عبدالباقی، یعنی حلقه 
اگر  که  کرده اند. کسی  مفقود  را  ماجرا  اصلی 
تحت فشار مردم قرار میگرفت مجبور می شد 
“اذعان”  فوق  ارگان های  تمام  با  همدستی  به 
کند. همه میدانند که برای انجام چنین تخلفات 
 10 به  طبقه   ۴ ساختمان  تبدیل  و  گسترده ای 

طبقه باید دم همه ارگان  های فوق را دید.

مردم خوب م دانند که مقصر، همه این ارگان  ها 
و فراتر از آن کل این رژیم و مناسبات مسموم 
حاکم بر نظام اداری است که تا مغز استخوان 
دلیل  همین  به  است.  کرده  رسوخ  حکومت 
اتهام را به سمت  انگشت  به درست  است که 



ادارات  بازی  وارد  اشاره رفته  اند.  نظام  کلیت 
را  نهایی  و  اصلی  حرف  و  نمی شوند  مختلف 
میزنند. میگویند برای جلوگیری از تکرار چنین 
میدانند  شود.  سرنگون  باید  نظام  کل  فجایعی 
کنار  و  گوشه  و  شهر  هر  در  عبدالباقی  ها  که 
مردم  از خون  وار  انگل   و  دارند  کشور حضور 
تغذیه میکنند. برای خالصی از دست همه آنها 
این  آبادان  مردم  برانداخت.  را  نظامشان  باید 

شبها همینها را فریاد میزنند.
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فراخوان به سربازان:
به مردم بپیوندید! 

یاشار سهندی
    

بیانیه سینما گران: “اکنون که خشم عمومی از 
فساد، دزدی، ناکارآمدی سرکوب و خفقان امواج 
هم بسته ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته 
نظامی  های  یگان   در  که  افرادی  همه  از  است 
تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند میخواهیم 
سالح های خود را بر زمین گذاشته به آغوش 

ملت بازگردند.”

10 بهمن 1۳۵۷، تهران. مردم خطاب به سربازی 
که رو به یکی از تظاهر کنندگان که نتوانسته از 



مهلکه بگریزد، اسلحه کشیده بود فریاد میزدند: 
سرباز  این  کرد.  شلیک  اما  سرباز  سرباز.  نزن 

کجاست و چه میکند، کسی نمیداند. 

چهار دهه بعد زنی بی باک در آبادان، دوربین 
موبایل را روشن کرد و میان صفوف نیروهایی که 
از آنها چیزی جز یک عامل سرکوب نساخته اند، 

رفت.

کلیپی که این زن تهیه کرده، ناب ترین صحنه ها 
را از روحیات این نیروها به تصویر میکشید. یکی 
از این صحنه ها، عضوی از نیرو انتظامی است که 
از شرم سرش را پایین انداخته تا شاید بتواند در 

آینده در آینه به چهره خودش نگاه کند.



حقیقت این است نیروهای نظامی و انتظامی تنها 
برای حفظ امنیت حاکمان سازماندهی میشوند. 
این ارگانها نیروی خود را از بطن اجتماع تامین 
سربازانی  نیروها  این  از  وسیعی  بخش  میکنند. 
هستند که “دوره اجباری” را میگذرانند. ارگانهای 
نظامی برای تبدیل یک انسان به عامل سرکوب 

او را در خود میکشند.

در انقالب ۵۷ بخش وسیعی از سربازان قبل از 
سقوط سلطنت پادگانها را ترک کردند، اتفاقی 
که یکبار دیگر باید تکرار شود تا آنها در آینده 

بتوانند بدون هیچ شرمی با خود روبرو شوند. 
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


