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حمله وحشیانه به سلمان رشدی 
کاظم نیکخواه

روز ۲۱ مرداد در مراسم کتابخوانی در “انستیتوی 
سلمان  به  مهاجم  یک  نیویورک  در  چاتوکوا” 
رشدی حمله کرد و با ضربات متعدد چاقو قصد 
کشتن او را کرد. حاضرین در محل این جنایتکار 
را دستگیر کردند و تحویل پلیس دادند و سلمان 
رشدی با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل گردید. 
سخنگوی رشدی گفته است که سلمان رشدی 
امکان حرف زدن ندارد و یک  اما  زنده است 

چشم خود را از دست خواهد داد. 

خمینی در سال ۶۷ یعنی در اوج اعدام فوج فوج 



زندانیان سیاسی، فرمان اعدام سلمان رشدی را 
نیز به دلیل نوشتن کتاب آیات شیطانی صادر 
کرد و حتما این حمله به آن فرمان ربط دارد. 
قطعا جمهوری اسالمی و دیگر جریانات اسالمی 
این جنایت را بعنوان پیروزی خود جشن گرفته 
اند و قدرقدرتی خود را به رخ مردم میکشند. 
اما میلیونها نفر در جهان در بهت و اندوه فرو 

رفته و خشمگین اند.

تمام جریانات و نیروهای میرنده و رو به فنای 
به  خود  حیات  ادامه  صباحی  چند  برای  تاریخ 
آورند.  می  روی  توحش  و  جنایت  گسترش 
جمهوری اسالمی و کل اسالم سیاسی نیز همان 
مسیر نامیمون را طی کرده است و میکند. بشریت 



متعفن  جریان  این  برای  را  گورستان  راه  باید 
برساند.  به حداقل  را  و آسیبهایش  هموار کند 
همین که امروز با قطعیت میتوان گفت سلمان 
نویسنده  ترین  محبوب  و  مشهورترین  رشدی 
مردم  عظیم  نفرت  بیانگر  دنیاست  سراسر  در 
جهان از کل میراث خمینی و جمهوری اسالمی 
و کل اسالم سیاسی است. امیدوار باشیم سلمان 

رشدی از این حمله نیز جان سالم بدر برد.

شنبه ۲۲ مرداد ۱40۱
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بدحجابی دیگر جرم نیست! 
اصغر کریمی

ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارزیابی 
از طرح زمستان ۱400 که تازگی منتشر شده، 
گفته است: “تعداد کسانی که حجاب را واجب 
دانسته اند ظرف چهار سال ۲۵ درصد کاهش 
یافته، جوانان و دانشجویان به حجاب بی اعتقادتر 
رواج  جهانی  مشترک  زندگی  سبک  شده اند، 
بیشتری یافته، بخشی از خوِد حکومت اپوزیسیون 
حجاب شده، نیروهایمان روحیه الزم را ندارند 

و تقابل مردم با حکومت بیشتر شده است.” 

خورده،  شکست  طرح های  بجای  ستاد  این 



شیوه های فاشیستی سپردن سرکوب زنان توسط 
خود جامعه، از طریق جریمه و تهدید مدیران 
دولتی و غیر دولتی و رانندگان وسایل نقلیه و 
بی حجاب  و  بدحجاب  زنان  به  ندادن خدمات 
را توصیه کرده است. میگوید مواجهه مستقیم 
با زنان در خیابان کارساز نبوده و مردم را در 
میکند  تصور  است.  داده  قرار  حکومت  مقابل 

شیوه های فاشیستی بهتر جواب میگیرد. 

خوِد  نیست.  تا  دو  یکی  طرح  این  مشکل  اما 
مدیران اکثرا اعتقادی به حجاب ندارند، نصف 
خود حکومت، به اعتراف خودشان، اپوزیسیون 
ابعاد  اینکه  مهمتر  و  شده اند  اجباری  حجاب 
این حرفها  از  بیحجابی و بدحجابی گسترده تر 



است که حکومتی که با اسید و زندان نتوانسته 
جلو بیحجابی را بگیرد حاال بتواند از طریق “بازار 
آزاد” زنان را مطیع کند. یک نمونه عکس العمل 
ندادن  با  کردند  اعالم  که  بود  بانکها  مدیران 
خدمات به زنان بیحجاب و بدحجاب کاسبی شان 
میخوابد. خود ستاد هم میگوید بدحجابی دیگر 
چهل  علیرغم  یعنی  است!  تخلف  نیست  جرم 
سال وحشیگری، خودشان صدپاره شده اند ولی 
زنان با فریاد رسای حجاب بی حجاب به پیش 
میروند. قاطع تر از همیشه باید از زنان حمایت 

کرد. 
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آش نذری و مسمومیت جمعی 
میالد رسائی منش

یزد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
به  از پلمب محل طبخ غذای آلودِه نذری، که 
مناسبت میالد امام علی توزیع شده، بود خبر داد 
که باعث مسمومیت گسترده شهروندان یزدی 

در روز های گذشته شده بود. 

نرجس دیانی ۱۲ ساله به دلیل مسمومیت ناشی 
از نوشیدن شربت نذری جان باخت و ۲00 نفر 
دیگر از اهالی روستای چنار علیا  نیز با مسمومیت 
مسخره  نخست  اتفاق  این  گریبانند.  به  دست 
بودن ادعای آخوندها و اسالمیست ها مبنی بر 



نکته  برمال می کند.  را  نذری  اعجاز در غذای 
مهم دیگر آنست که برای حکومت اسالمی جان 
انسان ها چقدر بی ارزش است. مردمی که به 
سبب حکومت یک مشت از گور برخاسته اسالمی 
هر روز فقیر تر میشوند، و محتاج یک وعده غذا 
هستند، با غذای بی کیفیت و فاسد این چنین، 
مسموم میشوند. چرا حتی برای یک بار غذا در 
مسموم  قدس رضوی  آستان  یا  و  علمیه  حوزه 
و  محروم،  نقاط  در  دائما  اتفاق  این  و  نمیشود، 
برای مردم فقیر اتفاق می افتد؟ آیا غیر از این 
اینست که مشتی آخوند مفتخوِر مولتی میلیاردر، 
زندگی مردم ایران را گروگان گرفته اند و هر 

بالیی که میخواهند سر این مردم میاورند؟



با سرنگونی این حکومت نکبت اسالمی، مردم 
فقیر و محروم، همانطور که در سرود انترناسیونال 
آمده است “هیچ بودگان هر چیز گردند”، حقوق 
حقه و انسانی خود را باز پس خواهند گرفت و 
مذهب را به گوستان تاریخ خواهند سپرد. یک 
آبروتر  بی  باید  ما  و جمعی همه  مبارزه فردی 

کردن مذهب و اسالم باشد. 
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اعدام های گسترده در بلوچستان
سیما بهاری

به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، بیشترین 
میزان اجرای حکم اعدام مربوط به شهروندان بلوچ 
بین الملل  عفو  اساس گزارش سازمان  بر  است. 
از مجموع ۲۵۱ اعدام، ۶۵ نفر )۲۶ درصد کل 
اعدام ها( در شش ماه نخست سال ۲0۲۲ در منطقه 

بلوچستان صورت گرفته است.

آنچه از فالکت عمومی هم در سراسر ایران شاهدیم 
در مناطقی چون سیستان و بلوچستان با شدت 
بسیار بیشتری در جریان است. فقر و عدم امکانات 
شدید رفاهی، زندگی مردم در مناطق مرزی را به 



نابودی کشانده است. در چنین موقعیت زیستی و 
بیکاری وسیع، خشم عمومی روز به روز افزایش 
پیدا می یابد و هدف حکومت زهر چشم  گرفتن 
از مردم در این مناطق و سرکوبشان به شدیدترین 
وجه ممکن است، تا شاید به خیال خودشان بتواند 

خشم عمومی را مهار کند. 

جهانی  و  سراسری  انعکاس  کمبود  به  توجه  با 
سرکوب این مردم ستم دیده، حکومت اسالمی 
مرتکب جنایت حداکثری در این مناطق می شود و 
جنایت رژیم در این مناطق بازتاب داخلی و جهانی 
درخوری پیدا نمی کند. تصویری که حکومت از 
مردم سیستان و بلوچستان، زاهدان و دیگر مناطق 
مرزی میدهد، تصویر مردمی شرور و توزیع کننده 



مواد مخدر است تا به این وسیله همدردی و حمایت 
سراسری را هر چه بیشتر کاهش دهد. 

باید این تصویر جنایتکارانه که حکومت از مردم 
محروم سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق مرزی 
میسازد را طرد و افشاد کرد. دشمن همه شهروندان 
ساکن در ایران حکومت اسالمی است. فقر زدایی و 
مقابله با اعدامهای گسترده این مردم ستمدیده یک 
وظیفه سراسری برای همه ما است. این همبستگی 

سراسری را باید تقویت کرد.
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اجاره کارت های بانکی در ایران 
کیوان جاوید

انتظامی تهران بزرگ،  حسین رحیمی، فرمانده 
روز شنبه ۲۲ مرداد گفت: نظام بانکی باید به 
ملی  کارت  با  بتواند  فرد  هر  که  باشد  شکلی 
خود به  عنوان کارت بانکی خرید کند و مردم 
افراد  به  بانکی  کارت های  یا  حساب  اجاره  از 

غیر خودداری کنند.

اما  این پدیده جالب و جدیدی در دنیا است. 
شود.  نمی  ایران  در  کس  هیچ  حیرت  باعث 
رو  و  هم شکسته  در  اسالمی  جمهوری  اقتصاد 
به ویرانی کامل است. جمهوری اسالمی بخاطر 



بازار جهانی  تواند در  نمی  ماهیت سیاسی اش 
ادغام و با دنیا وارد مراوده عادی اقتصادی شود. 

مردم ایران نیز این شرایط اقتصادی فالکتبار و 
سیاست جهانی جمهوری اسالمی را برنمی تابند و 
به این دلیل جنگ مردم در همه امور با حکومت 
اسالمی باال گرفته است. در چنین شرایطی فقط 
یک راه برای رژیم باقی مانده است؛ غارتگری 
بر  تکیه  و  بیشتر  پیکِر  و  در  بی  دزدساالری  و 

نیروی سرکوب در ابعاد وسیعتر.

اگر روزی فرا برسد که جمهوری اسالمی کیسه 
های پول را بار االغ کند و از این شهر به آن شهر 
حکومت  این  کند.  نمی  تعجب  کسی  بفرستد، 



با سرعت تمام به سوی عصر حجر در حرکت 
است. 

چاره راه در دست همان جنبش های اجتماعی 
است که قدرت اجتماعی خود را بهتر دریابند و 
مبارزات خود را متحدانه تر کنند و هیچ بخش 
از مبارزه برای آزادی و رفاه اجتماعی را جدا از 
هم نبینند. بقول معروف فرد در خدمت جمع و 
جمع در خدمت فرد. باید یک تن واحد شد و 
در میدان روزمره مبارزه، جمعی عمل کرده و 

رژیم را شکست داد. 
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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 


