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سلمان رشدی و کوری چشم رژیم
کیوان جاوید

در  مرداد،   ۲۱ جمعه  روز  که  رشدی،  سلمان 
جریان یک سخنرانی در نیویورک با چاقو مورد 
دستگاه  زیر  از  اکنون  بود،  گرفته  قرار  حمله 
اکسیژن مصنوعی خارج شده و می تواند صحبت 

 کند.

با نگارش کتاب آیات شیطانی  سلمان رشدی 
محبوب دل صدها میلیون انسان شده است. بعد 
از گذشت سه دهه باالخره دست سپاه پاسداران 
از آستین هادی مطر، جانی سینه چاک طرفدار 
نویسنده  این  و  آمد  بیرون  اسالمی،  جمهوری 



آزاد اندیش را با چاقو مورد حمله قرار داد و به 
سختی مجروح کرد.

این دو روز که سلمان رشدی با مرگ دست و 
پنجه نرم می کرد از طوالنی ترین لحظات عمر 
مذهب  منتقدین  و  بیان  آزادی  مدافع  میلیونها 
در جهان بود. باالخره این انتظار به سر رسید و 
خبر خوش نجات یافتن سلمان رشدی  به جهان 

مخابره گردید.

با ترور این نویسنده آزاده، عوامل ریز و درشت 
جمهوری اسالمی جملگی بخط شدند و آرزوی 
ضارب  و  کردند  رشدی  سلمان  برای  مرگ 
بردند.  اعالء  به عرش  را  او  اسالمی  تروریست 



جان  به  آتش  اما،  رشدی  سلمان  خبر سالمت 
جمهوری اسالمی انداخت. به این خون آشامان 
بی محافظ، کار  نویسنده  ترور یک  باید گفت 
تروریستها  اقتدار  از  نشان  و  نیست  دشواری 
رئیسی  و  ای  خامنه  رشدی  سلمان  باشد.  نمی 
نیست که در چندین الیه از محافظ، روز را به 
شب می رسانند. در بزرگداشت سلمان رشدی 
و علیه تروریسم حکومت اسالمی، خصوصا در 
ایران اسم او را در هر کوی و برزن جار بزنید 
و عکسش را بر دیوار کوچه ها و خیابانها نصب 

کنید. 

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱40۱
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هشتگ من “صدای آبانم”، 
ناقوس مرگ حکومت 

پریسا پوینده

من صدای آبانم، هشتگی است که از جمعه گذشته 
سالهای  اعتراضات  خونین ترین  از  یکی  یاد  به 
 اخیر، در شبکه اجتماعی توئیتر، ترند شده است.

با گذشت هزار روز از کشتار آبان خونین ۹۸ و 
سرکوب اعتراضاتی که بدنبال اعتراض به گران 
کاربران  بود،  گرفته  شکل  بنزین  قیمت  شدن 
شبکه های اجتماعی کشتار آبان ۹۸ را در کانون 
توجه قرار دادند. هزاران نفر با انتشار عکس، ویدیو 



کلیپ و نام بردن از جانباختگان و مادران آبان از 
غم و رنجی گفتند و نوشتند که هنوز ادامه دارد. 
همانطور که بدرستی مادر پژمان قلی پور خطاب 
به سران حکومت گفته بود: “شما خودتون هم 
 میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دارد.”

آنجا  واقع  در  دارد  ادامه  آبان  هشتگ  و  شعار 
شکل گرفت که مردم در ادامه آبان در خیابان 
مانده، هر روزه دست به اعتراض زدند و زندگی 
انسانی را مطالبه کردند. هرگز جامعه به قبل از 
آبان۹۸ برنگشت بلکه زخم عمیق جنایتی، که 
سه روز با بستن اینترنت و کشتار هزار و پانصد 
روز  هر  داد،  رخ  نفر  هزار  روایتی سه  به  و  نفر 
شد. تبدیل  قویتر  اعتراضی  فریاد  به  و   عمیقتر 



امروز جامعه از اعتراضات میجوشد. حتی زندانی 
سیاسی اسیر در زندانها در اعتراض به بازداشت 
و حکم شالق مادران آبان مستقیما از سرنگونی 
ایران صدای  در  ما  نفر  تک  هر  میگوید.  رژیم 
آبان هستیم. صدای مبارزه متشکل، سازمانیافته. 
صدایی که اعتراض هر بخش از جامعه خواست 
همه مردم ایران است. ما انعکاس صدای شکستن 

پشت حکومت اسالمی هستیم.
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آرامش بهم خورده حکومت اسالمی
سینا پدرام

میلیون   ۸0 سپاه:  سخنگوی  شریف  رمضان 
جمعیت در آرامش مثال زدنی زندگی می کنند.

دنیایی از دلهره و ترس. دلهرِه از دست دادن 
کار و زندگی، دلهره نداشتن پول برای پرداخت 
هزینه های زندگی، دنیایی از آرزوهای برباد رفته 
و یاس و ناامیدیها. فقری که تماما هر آرزویی 
را زیر سنگینی بار خود مچاله میکند، دنیایی از 
اجتماعی،  و  آزادیهای شخصی  و سلب  زندانها 
سرکوب زنان و دختران و جوانانی که سهمشان 

از زندگی نداشتن و نابودی هر سهمی است. 



پُر از فقر اقتصادی، شکاف طبقاتی، بی  دنیایی 
تولد  بین  فاصله  که  دنیایی  بیکاری،  مسکنی، 
تحمل  قابل  غیر  اسالمی  منجالب  را  مرگ  تا 
مادران  از خشم. خشِم  دنیایی  است.  تر کرده 
خاوران، مادران آبان، خشم دادخواهان هواپیمای 
اوکراینی که دیگر قرار نیست جگرگوشه های 

خود راهرگز ببینند.

به  که  است  جهنم  این  دربان  شریف  رمضان 
دروغ بر سر در آن نوشته است “آرامش مثال 

زدنی”. 

است.  حرکت  در  ایران  در  دیگری  دنیای  اما 



دنیای اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران، 
مادران دادخواه و زنان دلیری که تمامی قالده 
به  را  اسالمی  بودگان  پوک  از مخ  و  ها  بریده 
مصاف طلبیده اند. دنیایی که خواست آزادی و 
برابری، دو شعار اصلی آن در انقالبات مشروطیت 
و ٥٧ بوده است. دنیایی که وحدت و تشکیالت 
همه  که  دارد  و حزبی  است  آن  رمز گشایش 
آزادی، همه رفاه و همه زندگی را طلب میکند. 
مهندسی افکار در رژیم اسالمی یعنی یاوه گویی 

های احمقانه با اجرای احمقان یاوه گو.
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کولبران با فرمان رئیسی کشته میشوند
نسان نودینیان

 ۱۸ کولبر  نادری  محمد  “هه نگاو”  گزارش  به 
ساله اهل ثالث باباجانی در استان کرمانشاه بر 
اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. او 
غروب روز جمعه ۲۱ مرداد، همراه عده ای دیگر 
از کولبران که از طریق مرز شیخ صله از کردستان 
عراق بازمی گشت، هدف تیراندازی قرار گرفت. او 

هنگام حمله بار به همراه نداشت.

رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران با سیاست ضد 
انسانِی “مقابله با قاچاق” بجان کولبران افتاده اند 
و فرمان کشتار آنها، یعنی کارگران بیکار، که در 



مرزها به کولبری مشغولند را به نیروهایشان ابالغ 
کرده اند.  

بیش از صد و پنچاه هزار نفر در کردستان از روی 
ناچاری  به کولبری مشغولند. بیاد بیاوریم که عبداهلل 
هجری را در مرز بانه با بیش از۱00 ساچمه از 
ناحیه شکم و سر و صورت شدیدا مجروح کردند. 

محمد نادری فقط ۱۸ سال داشت. او اگر نیازی به 
رفتن به مرزها و کولبری در اثر بیکاری نداشت، 
حاال زنده می بود و دوره جوانی و شکوفایی، برای 
وارد شدن به زندگی با کرامت انسانی را شروع  
میکرد. محمد نادری های بی شماری هستند که 
در اثر فقر و نداری از تامین معیشت، رفاه و امنیت 



جانی، ادامه تحصیل و شغل مناسب محروم شده 
اند.

پرونده جنایتهای حکومت اسالمی با کشتن نزدیک 
به هزار کولبر در چند سال گذشته خونین و سیاه 
اعتراضات  با  کولبران  کشتار  کردن  سد  است. 
کوبنده مردم شهرها در اشکال اعتصابات عمومی، 
تظاهرات و راهپیمایی ممکن و عملی است. فعالین 
اعتراضات اجتماعی در کردستان در پاسخ به این 

نیاز فوری متشکل شده و سازمانیافته عمل کنند.
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زنان علیه طالبان
سوسن صابری

قدرت  سالروز  آستانه  در  آزادیخواه  زن  دهها 
گیری دوباره طالبان، در کابل دست به تظاهرات 
زدند. عوامل طالبان این تظاهرات را با تیراندازی 

هوایی و برخورد وحشیانه بهم زدند.

 این اولین بار نیست که زنان شجاع افغانستان در 
مقابل تهاجم حکومت ضد زن طالبان به ابتدایی 
در  میزنند.  اعتراض  به  دست  حقوقشان  ترین 
یکسال گذشته زنان علیه فقر، بیکاری و تبعیض 
بارها به خیابان آمده و پرچِم “نان، کار و آزادی” 



را برافراشته اند. حمله وحشیانه اوباش طالبان 
هم دقیقا به همین خواسته هاست. حمله طالبان 
به زنان حمله به کل جامعه و بمنظور سرکوب 
خواسته های اکثریت مردم افغانستان؛ نان، رفاه 
با  ایران  در  زنان  است.  آزادی  و  ،سکوالریسم 
این سیاست آشنا هستند. سیاست سرکوب کل 
زنان  گذرد.  می  زنان  سرکوب  راه  از  جامعه 
افغانستان پیشتاز و پرچمدار مبارزه برای آزادی 
می  حمایتها  بیشترین  شایسته  و  اند  عدالت  و 
باشند. آنها انتظار دارند که مردان آزادیخواه و 
برابری طلب را در خیابان و میدان مبارزه در 

کنار خود داشته باشند. 

زنان افغانستان انتظار دارند که چه در داخل و 



چه در خارج مورد حمایت قرار بگیرند. بعنوان 
برابری  پشتیبانی جنبش  و  اعالم حمایت  نمونه 
طلبانه زنان ایران از مبارزات زنان در افغانستان 
امری مهم و ضروری است که به تقویت مبارزه 
زنان در هر دو کشور کمک می کند.  زنده باد 

زنان آزادیخواه و شجاع افغانستان.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
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