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مقابله با قاچاق به 
شیوه جمهوری اسالمی 

نسان نودینیان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ، با حضور سران سه قوه و دیگر 
اعضا به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد. در 
این جلسه راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی 
جابجایی  روش های  سایر  و  قاچاق  با  مقابله  و 
غیرقانونی کاالها در مناطق مرزی مورد بررسی 

قرار گرفت.

کردن  قانونی  کردستان،  به  رئیسی  سفر  هدیِه 
کشتن کولبران به عنوان مقابله با قاچاق و سایر 



مناطق  غیرقانونی کاالها در  روش های جابجایی 
مرزی بود.

استثمار شده های سیستمی  و  قربانیان  کولبران 
هستند  که سرمایه داران و دزدان نظام حاکم با 
کنترل مرزها و ثروتهای اجتماعی زندگی را برای 

آنها به جهنم تبدیل کرده اند. 

هر سال تعداد زیادی از کولبران با شلیک مستقیم 
کشته  مرزی  و  نظامی  نیروهای  تیراندازی  و 
میشوند. در جمهوری اسالمی کولبران “قاچاقی” 
خوانده میشوند و تحت عنوان “کار غیر قانونی” 

همواره تحت پیگرد قرار دارند. 

 قبل از رئیسی حسین ذولفقاری معاون امنیتی- 



اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسالمی، کولبران 
را قاچاقچی خطاب کرد و حکم شلیک آنان را 
رسما صادر کرد. سران ریز و درشت حکومت 
اسالمی هرکدامشان از هر جناح و دارو دسته ای 
قاتل هستند، به فرمان و با احکام قضایی- اسالمی 

ده ها هزار نفر کشته شده اند.

جمهوری  جنایت  سال   ۴٠ پرونده  از  فصلی 
اسالمی کشتار کولبران است. جواب کولبران به 
“راهکارهای” جنایتکارانه رئیسی مشخص است. 
بیمه بیکاری، تامین معیشت و کرامت انسانی. به 
این منظور باید دست به سازماندهی همه کولبران 

زد.
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خطر مرگ واله زمانی 
را تهدید میکند

شهال دانشفر

صابر زمانی برادر واله زمانی در اینستاگرامش از 
وضعیت خطری این فعال کارگری زندانی خبر 
میدهد. واله از نهم خرداد بازداشت و وضعیتش 
بدلیل ابتالء به بیماری هپاتیت کبدی و بیماریهای 
دیگر وخیم و بارها خونریزی معده داشته است. 
او از مالقات و دارو و درمان محروم است و به 
وی فقط داروی مسکن میدهند. قرار بازداشتش 
مرتبا تمدید میشود و زیر بازجویی قرار دارد. 
برای او پرونده سازی امنیتی شده و زیر فشار 
است که اتهامات را بپذیرد. واله زیر بار نرفته 



و میگوید کاری نکرده است. 

پرونده سازی امنیتی یک شگرد نخ نمای حکومتی 
است و با این سرکوبگریها میکوشند اعتراضات 

را عقب بزنند. 

واله همان سیاست مرگ خاموش در  قبال  در 
زندانها جاریست. نباید اجازه داد بالیی که بر سر 
بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده محبوب مردمی 

آوردند، تکرار شود. 

واله زمانی، سالها کارگر نفت بوده و بدلیل عدم 
ایمنی محیط کار و وضع بد معیشتی به بیماریهای 
ریوی و معده مبتال شده است. بعد هم بخاطرعمل 
جراحی و بعلت آلودگی اطاق عمل به هپاتیت 



مبتال شده است. بیماریهای او بعضا بدلیل سرکار 
داشتن با مواد نفتی و شیمیایی است.

های  محیط  ایمنی  کارگران،  خواست  یک   
کاراست. وضع بد غذا و شرایط معیشتی موضوع 

دیگر اعتراض کارگران نفت است. 

واله  زمانی کارگری است که بخاطر اعتراضاتش 
در  جانش  زندان  در  حاال  و  شد  بیکار  کار  از 
خطر است. به دستگیری و ادامه بازداشت وی 
وسیعا اعتراض کنیم. واله زمانی و همه زندانیان 
سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
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لغزش های فضای مجازی 
علیه حکومت اسالمی 

عظیم مطور

و  مجلس  در  سنقر  نماینده  حسینی کیا،  جواد 
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
شرایطی  در  را  فیلترینگ  باید  گفت:  رایانه ای 
قرار دهیم تا افرادی که ظرفیت لغزش دارند با 

محدودیت مواجه شوند.

جمهوری اسالمی با موجی از اعتراضات سازمان 
یافته و همچنین خودجوش روبرواست. اعتراضاتی 
که از سوی طیف های مختلف جامعه با فراخوان  
در فضای مجازی شکل گرفته و بعضا به خیزش 



علیه نظام تبدیل شده است.

حکومت اسالمی که از “لغزش” مردم وحشت 
دارد، با اختصاص بودجه های میلیاردی به حضور 
و  گروه ها  ایجاد  و  خیابان  در  بدستان  چماق 
مجازی  فضای  محدودیت  و  متعدد  نهادهای 
لغزشی  شود،  معترضین  لغزش  مانع  می خواهد 
بی حقوقی،  گرانی،  علیه  اعتراضات  موجب  که 
جامعه  در  اختناق  و  میلیاردی  دزدی های  فقر، 

می شود.

با وجود اینکه تبعیض، سانسور و بگیر و ببندها 
به دفعات در عمر ۴۳ ساله حکومت مشاهده 
شده  است، اما این مردم هستند که با گفتن نه 
به جمهوری اسالمی، مبارزه کرده و تن به قوانین 



ضد انسانی حکومت نداده اند و برای رسیدن به 
آزادی تالش می کنند.

کمپین حجاب بی حجاب از آخرین لغزش های 
روز  علیه  که  اسالمیست  جمهوری  علیه  مردم 
عفاف در خیابان ها با دور انداختن حجاب شکل 

گرفت.

و  محدودیت  که  بداند  باید  اسالمی  جمهوری 
فیلترینگ به ادامه عمر ننگین اش کمک نمیکند 
و مردم از پله لغزش رد شده اند و به سرنگونی 

جمهوری اسالمی رسیده اند.
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بی حجابی و
 امنیت روانی مغزهای بیمار

صابر رحیمی

علی یزدی خواه نماینده تهران در مجلس اسالمی 
روانی  امنیت  ها  خانواده  برای  “حجاب  گفت: 
می آورد.”  او در افاضاتش همچنین گفته است: 
با خانواده بیرون می روم و خانم یا  زمانی که 
آقایی هنجارشکنی میکند، امنیت روانی ما را بر 

هم می زند.
    

تبلیغات وسیع کارگزاران رژیم اسالمی و آیت 
اهلل های متحجر، همراه با گسیل وسیع نیروهای 
سرکوبگر و فاطی کماندوها در روز و هفته حجاب 



و عفاف نه تنها نتوانسته در مقابل مبارزه زنان 
بلکه  علیه حجاب اجباری کارایی داشته باشد 
آنها را با شکستی حتمی روبرو کرده است. این 
را پخش صدها کلیِپ پرت کردن حجاب در 
رسانه ها، در دهها شهر ایران و اظهارات مقامات 

ریز و درشت رژیم به وضوح نشان میدهد.

تمام  و  اسالمی  مجلس  نماینده  این  به  باید 
ناهنجاری  گفت  رژیم  درشت  و  ریز  مقامات 
اجتماعی، حاکمیت جنایتکارانه و عصر حجری 
ای  وصله  و  غده سرطانی  مانند  که  است  شما 
ناجور به جامعه چسپیده است. حاکمیتِی که در 
و  تبلیغات زهر آگین  با  طول چهل و سه سال 
نیروهای سرکوبگرش تالش کرده است حجاب 
اسالمی را به زنان ایران تحمیل کند، اما شکست 



خورده است.

بی حجابی نه تنها امنیت روانی مغزهای معیوب 
میزند  برهم  را  اسالمی  و درشت  ریز  حاکمان 
بلکه یکی از ستونهای اصلی حاکمیت شما را به 
لرزه در آورده و میرود که باعث سرنگونی رژیم 
و پایان دادن به همه قوانین متحجر اسالمی و 

ضد زن شود.

زنان و مردان شجاع با مبارزات هر روزه خود 
اینرا به شما نشان خواهند داد.
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رژیم اسالمی جرثومه بی اخالقی و 
هتک حرمت زنان
عطیه نیک نفس

محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت 
شجاعت و شخصیت خانم محجبه در ویدیوی 
تحسین  قابل  او  حجاب  تذکر  از  شده  منتشر 
با  را  دیگر  خانم  دست  تذکر دهنده  است.اگر 
ناخنش خونی کرده باشد، بدتر از این رفتار و 
گفتار را به لحاظ اخالقی، از همان خانم مصدوم 

در همین فیلم دیده ایم.

 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از 
بازداشت زن معترض و همراه او خبر داد. آنها 



این زن بازداشت شده را هتاک خواندند.
 

مبارزه زنان، با حجاب و رژیم اسالمی در ایران 
به جدالی روزانه و تن به تن تبدیل شده و زنان 
برابری طلب در تمام مکان های عمومی چنان 
جسورانه حقوقشان را مطالبه میکنند و مزدوران 
مایه  که  میکنند  بیرون  مکان  آن  از  را  رژیم 

مباهات اند.

رژیم اسالمی که خود جرثومه بی اخالقی، فساد 
و زن ستیزی است، دم از اخالق میزند! امروزه 
با وجود مدیای اجتماعی کمتر کسی است که 

اوج سبعیت این رژیم علیه زنان را نداند.
 

استیصال رژیم جان به لب رسیده از مبارزات 



زنان که خود بزرگترین هتاک حرمت انسانها 
این حد رسیده که زنی آزادیخواه  به  تا  است 
که فقط از حقوق اولیه و انسانیش دفاع میکند را 
هتاک مینامد و او را دستگیر میکند. به اعتراف 
مزدوران خود رژیم “اگر دیوار حجاب زنان فرو 

بریزد،بقیه دیوارهای نظام هم فرو می ریزد”

انقالب آتی ایران انقالبی زنانه خواهد بود، این 
برابری  و  مترقی  مردان  و  زنان  بدست  انقالب 
طلب و توسط تمام آزادیخواهان صورت خواهد 
گرفت. رژیم اینرا میداند و وحشتش از همین 

است. 
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
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منتشر مى شود.
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